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Raakaparafiini (maaöljy), 
hiilikäsitelty; Raakaparafiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä 
maaöljyraakaparafiinia aktivoidulla 
puuhiilellä polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Vaseliini; Vaseliini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu puolikiinteänä aineena 
parafiinisen ylijäämäöljyn 
vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä kiteisistä ja 
nestemäisistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Vaseliini (maaöljy), hapetettu; 
Vaseliini

(Monimutkainen seos orgaanisia 
yhdisteitä, pääasiassa 
korkeamolekyylipainoisia 
karboksyylihappoja, saatu vaseliinin 
ilmahapetuksella.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Vaseliini (maaöljy), alumiinikäsitelty; 
Vaseliini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saadaan kun vaseliinia käsitellään 
Al2O3:lla polaaristen ainesosasten ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä, 
kiteisistä ja nestemäisistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N
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Vaseliini (maaöljy), vetykäsitelty; 
Vaseliini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu puolikiinteänä aineena 
parafiinisesta ylijäämäöljystä, josta on 
vaha poistettu ja jota on käsitelty 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
mikrokiteisistä ja nestemäisistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa suurempia kuin C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Vaseliini (maaöljy), hiilikäsitelty; 
Vaseliini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyvaseliinia 
aktivoidulla hiilellä polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Vaseliini (maaöljy), 
piihappokäsitelty; Vaseliini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyvaseliinia 
piihapolla polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
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Vaseliini (maaöljy), savikäsitelty; 
Vaseliini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä vaseliinia 
valkaisusavella polaaristen 
hivenainesosasten ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Bensiini, luonnon; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
erotettu luonnonkaasusta prosesseilla, 
kuten jäähdytys tai absorbointi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä –20 °C:sta 120 °C:seen.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

(Jalostetut, osittain jalostetut tai 
jalostamattomat luonnonkaasun 
tislauksen maaöljytuotteet. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
100 °C:sta 200 °C:seen.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroiini; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyn jakotislauksesta. 
Tämä fraktio kiehuu likimäärin välillä 
20 °C:sta 135 °C:seen.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
suoratisle; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
65 °C:sta 230 °C:seen.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan 
tislausalueen suoratisle; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 220 °C:seen.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
suoratisle; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –20 °C:sta 
180 °C:seen.)

Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt 
alifaattinen; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä tai 
luonnonbensiiniä. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C5:stä 
C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 35 °C:sta 160 °C:seen.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Tisleet (maaöljy), suoratisleet kevyet; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla raakaöljyä. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C7:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
88 °C:sta 99 °C:seen.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Bensiini, höyryn talteenotto; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
erotettu jäähdyttämällä 
höyryntalteenottosysteemien 
kaasuista. Koostuu hiilivedyistä,
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –20 °C:sta 
196 °C:seen.)

Bensiini, suoratisle, keveiden 
jakeiden käsittely-yksikkö; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu keveiden tisleiden käsittely-
yksiköstä tislaamalla raakaöljyä. 
Kiehuu likimäärin välillä 36,1 °C:sta 
193,3 °C:seen.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
makeuttamaton; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla 
teollisuusbensiinivirtoja useista 
jalostusprosesseista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
0 °C:sta 230 °C:seen.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Tisleet (maaöljy), kevyen suoratisleen 
bensiinin 
jakotislausstabilointiyksikkö 
yläpuolella; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C6:een.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
suoratisle, sis. aromaatteja; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemättömän maaöljyn 
tislausprosessista. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 130 °C:sta 
210 °C:seen.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan 
tislausalueen alkylaatti; Matalalla 
kiehuva modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla isobutaanin 
reaktiotuotteita mono-olefiinisten 
hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut 
yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu 
pääasiassa haarautunutketjuisista 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 90 °C:sta 
220 °C:seen.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
alkylaatti; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla isobutaanin 
reaktiotuotteita mono-olefiinisten 
hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut 
yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu 
pääasiassa haarautunutketjuisista 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
220 °C:seen.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
alkylaatti; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla isobutaanin 
reaktiotuotteita mono-olefiinisten 
hiilivetyjen kanssa, joiden hiililuvut 
yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu 
pääasiassa haarautunutketjuisista 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 90 °C:sta 160 
°C:seen.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
isomerisointi; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu suoraketjuisten parafiinisten 
C4:stä C6:een hiilivetyjen 
katalyyttisestä isomerisoinnista. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, kuten isobutaanista, 
isopentaanista, 
2,2-dimetyylibutaanista, 
2-metyylipentaanista ja 
3-metyylipentaanista.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
liuotinjalostettu kevyt; Matalalla 
kiehuva modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C5:stä C11:een, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 35 °C:sta 
190 °C:seen.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
liuotinjalostettu raskas; Matalalla 
kiehuva modifioitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C7:stä C12:een, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 90 °C:sta 
230 °C:seen.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
katalyyttinen reformoija 
etyleeniglykolivesi vastavirtauutteet; 
Matalalla kiehuva modifioitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena UDEX-
uuttoprosessista katalyyttisellä 
reformointivirralla. Koostuu 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C6:sta 
C9:ään.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Jalosteet (maaöljy), 
reformointiyksikkö, Lurgiyksikössä 
erotettu; Matalalla kiehuva modifioitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena Lurgierotusyksiköstä. 
Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista 
hiilivedyistä, mukana useita pieniä 
määriä aromaattisia hiilivetyjä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C6:sta 
C8:aan.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan 
tislausalueen alkylaatti, butaania 
sisältävä; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla isobutaanin 
reaktiotuotteita mono-
olefiinihiilivetyjen, joiden hiililuku on 
yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. 
Koostuu pääasiassa 
haarautunutketjuisista tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C7:stä C12:een, 
mukana joitain butaaneja, kiehuu 
likimäärin välillä 35 °C:sta 
200 °C:seen.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiini 
höyrykrakkausjohdettu, 
liuotinjalostetut kevyet vetykäsitellyt; 
Matalalla kiehuva modifioitu 
teollisuusbensiini

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteina vedyllä käsitellyn 
kevyen tisleen liuotinuuttoprosessista 
höyrykrakatusta 
teollisuusbensiinistä.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), C4–12-
butaanialkylaatti, iso-oktaanirikas; 
Matalalla kiehuva modifioitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu butaanien alkyloinnista. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C12:een, isobutaanirikas ja 
kiehuu likimäärin välillä 35 °C:sta 
210 °C:seen.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet 
teollisuusbensiinitisleet, 
liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu vedyllä käsitellyn 
teollisuusbensiinin tislauksesta, jota 
seuraa liuotinuutto- ja tislausprosessi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 94 °C:sta 
99 °C:seen.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
isomerisointi, C6-fraktio; Matalalla 
kiehuva modifioitu teollisuusbensiini

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla bensiiniä, joka on 
katalyyttisesti isomeroitu. Koostuu 
pääasiassa heksaani-isomeereista, 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
60 °C:sta 66 °C:seen.)

Hiilivedyt, C6–7, 
teollisuusbensiinikrakkaus, 
liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu bentseenin sorptiolla 
katalyyttisesti täysin hydratusta 
bentseenirikkaasta hiilivetyjakeesta, 
joka on saatu tislaten esihydratusta 
krakatusta teollisuusbensiinistä. 
Koostuu pääasiassa parafiinisista ja 
nafteenisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 70 °C:sta 
100 °C:seen.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Hiilivedyt, C6-rikas, vedyllä käsitellyt 
kevyet teollisuusbensiinitisleet, 
liuotinjalostettu; Matalalla kiehuva 
modifioitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla vetykäsiteltyä 
teollisuusbensiiniä, jota seuraa 
liuotinuuttaminen. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä 
ja kiehuu likimäärin välillä 65 °C:sta 
70 °C:seen.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
katalyyttisesti krakattu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
65 °C:sta 230 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren määrän 
tyydyttymättömiä hiilivetyjä.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
katalyyttisesti krakattu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 190 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren määrän 
tyydyttymättömiä hiilivetyjä.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Hiilivedyt, C3–11, katalyyttisen 
krakkausyksikön tisleet; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C3:sta C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin 204 °C:seen 
ulottuvalla alueella.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
katalyyttisesti krakattu kevyt tisle; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
krakattu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C1:stä C5:een.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Tisleet (maaöljy), 
teollisuusbensiinistä 
höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitellyt 
kevyet aromaatit; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä tislettä 
höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
katalyyttisesti krakattu, makeutettu; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
krakattu teollisuusbensiini

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla katalyyttisesti 
krakattu maaöljytisle 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 60 °C:sta 
200 °C:seen.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
katalyyttisesti krakattu makeutettu; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
krakattu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla teollisuusbensiini 
katalyyttisestä krakkausprosessista 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
35 °C:sta 210 °C:seen.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Hiilivedyt, C8–12, katalyyttinen 
krakkaus, kemiallisesti neutraloitu; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
krakattu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla jaetta katalyyttisestä 
krakkausprosessista, joka on 
läpikäynyt lipeäpesun. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C8:sta C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
130 °C:sta 210 °C:seen.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Hiilivedyt, C8–12 katalyyttisen 
krakkausyksikön tisleet; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C8:sta 
C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 140 °C:sta 210 °C:seen.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Hiilivedyt, C8–12, katalyyttinen 
krakkaus, kemiallisesti neutraloidut, 
makeutetut; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti krakattu 
teollisuusbensiini

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-
0

P



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 199
LIITE XVII DG C I FI

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
katalyyttisesti reformoitu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen 
reformointiprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 35 °C:sta 
190 °C:seen. Sisältää suhteellisen 
suuren osan aromaattisia ja 
haarautunutketjuisia hiilivetyjä. Tämä 
virta saattaa sisältää 
10 tilavuusprosenttia tai enemmän 
bentseeniä.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
katalyyttisesti reformoitu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen 
reformointiprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C7:stä 
C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 90 °C:sta 230 °C:seen.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti
reformoitu pentaaninpoistoyksikkö; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
reformoitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
katalyyttisen reformointiprosessin 
tuotteiden tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –49 °C:sta 
63 °C:seen.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Hiilivedyt, C2–6, C6–8, katalyyttinen 
reformointiyksikkö; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Jäännökset (maaöljy), C6–8, 
katalyyttinen reformointiyksikkö; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
reformoitu teollisuusbensiini
(Monimutkainen jäännös C6–8-
syötteen katalyyttisestä 
reformoinnista. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
katalyyttisesti reformoitu, 
aromaattivapaa; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisen 
reformointiprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
35 °C:sta 120 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren osan 
haarautunutketjuisia hiilivetyjä, joista 
aromaattiset ainesosat poistettu.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti 
reformoitu 
suoratisleteollisuusbensiini 
yläpuolella; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu suorajuoksutetun 
teollisuusbensiinin katalyyttisestä 
reformoinnista, jota seuraa koko 
sivuvirran jakotislaus. Koostuu 
tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Maaöljytuotteet, vetyviimeistys-
käsittely-yksikkö reformaatit; 
Matalalla kiehuva katalyyttisesti 
reformoitu teollisuusbensiini

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu vetyviimeistys-käsittely-
yksikköprosessissa ja kiehuu 
likimäärin välillä 27 °C:sta 
210 °C:seen.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), laaja 
tislausalue reformoitu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
katalyyttisestä reformointiprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
35 °C:sta 230 °C:seen.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoitu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
katalyyttisestä reformointiprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
30 °C:sta 220 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren osan aromaattisia 
ja haarautunutketjuisia hiilivetyjä.
Tämä virta saattaa sisältää 
10 tilavuusprosenttia tai enemmän 
bentseeniä.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Tisleet (maaöljy), katalyyttisesti 
reformoidut vetykäsitellyt kevyet, C8–

12-aromaattifraktio; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos 
alkyylibentseenejä, saatu 
maaöljyteollisuusbensiinin 
katalyyttisellä reformoinnilla. 
Koostuu pääasiassa 
alkyylibentseeneistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
160 °C:sta 180 °C:seen.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromaattiset hiilivedyt, C8, 
katalyyttisellä reformoinnilla 
johdettu; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromaattiset hiilivedyt, C7–12, C8-
rikas; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu erottamalla platinareformointia 
sisältävästä fraktiosta. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C12:een 
(ensisijaisesti C8) ja saattaa sisältää 
ei-aromaattisia hiilivetyjä, molemmat 
kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 
200 °C:seen.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Bensiini, C5–11, korkeaoktaaninen 
stabiloitu reformoitu; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen korkeaoktaaninen 
seos hiilivetyjä, saatu enimmäkseen 
nafteenisen teollisuusbensiinin 
katalyyttisellä vedynpoistolla. 
Koostuu pääasiassa aromaateista ja 
ei-aromaateista, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
45 °C:sta 185 °C:seen.)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

Hiilivedyt, C7–12, C > 9-
aromaattirikas, reformoiva raskas 
fraktio; Matalalla kiehuva 
katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu erottamalla platinareformointia 
sisältävästä fraktiosta. Koostuu 
pääasiassa ei-aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
120 °C:sta 210 °C:seen sekä C9 ja 
korkeammista aromaattisista 
hiilivedyistä.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Hiilivedyt, C5–11, ei-aromaattirikas, 
reformoiva kevyt fraktio; Matalalla 
kiehuva katalyyttisesti reformoitu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu erottamalla platinareformointia 
sisältävästä fraktiosta. Koostuu 
pääasiassa ei-aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
35 °C:sta 125 °C:seen, bentseenistä ja 
tolueenista.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Parafiiniöljy (maaöljy), 
piihappokäsitelty; Parafiiniöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä parafiiniöljyä 
piihapolla hivenainesosasten ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa suoraketjuisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
lämpökrakattu; Matalalla kiehuva 
lämpökrakattu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –10 °C:sta 
130 °C:seen.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
lämpökrakattu; Matalalla kiehuva 
lämpökrakattu teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 65 °C:sta 
220 °C:seen.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Tisleet (maaöljy), raskaat 
aromaattiset; Matalalla kiehuva 
lämpökrakattu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
etaanin ja propaanin 
lämpökrakkauksen tuotteiden 
tislauksesta. Tämä korkeammassa 
lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu 
pääasiassa C5–C7-aromaattisista 
hiilivedyistä, mukana jonkin verran 
tyydyttymättömiä alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa C5. Tämä virta saattaa 
sisältää bentseeniä.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Tisleet (maaöljy), kevyet 
aromaattiset; Matalalla kiehuva 
lämpökrakattu teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
etaanin ja propaanin 
lämpökrakkauksen tuotteiden 
tislauksesta. Tämä matalammassa 
lämpötilassa kiehuva fraktio koostuu 
pääasiassa C5–C7-aromaattisista 
hiilivedyistä, mukana jonkin verran 
tyydyttymättömiä alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on 
pääasiassa C5. Tämä virta saattaa 
sisältää bentseeniä.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Tisleet (maaöljy), 
teollisuusbensiinijaloste 
pyrolysaattijohdettu, bensiinisekoitus; 
Matalalla kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen 
pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on C9 ja jotka 
kiehuvat likimäärin 204 °C:ssa.)

Aromaattiset hiilivedyt, C6–8, 
teollisuusbensiinijaloste 
pyrolysaattijohdettu; Matalalla 
kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen 
pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C8:aan, 
mukaan lukien bentseeni.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu 
teollisuusbensiini ja kaasuöljy; 
Matalalla kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla lämpökrakattua 
teollisuusbensiiniä ja/tai kaasuöljyä. 
Koostuu pääasiassa olefiinisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on C5 ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
33 °C:sta 60 °C:seen.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu 
teollisuusbensiini ja kaasuöljy, C5-
dimeerejä sisältävä; Matalalla 
kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu lämpökrakatun 
teollisuusbensiinin ja/tai kaasuöljyn 
uuttavasta tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on C5, mukana jonkin verran 
dimerisoituneita C5-olefiineja ja 
kiehuu likimäärin välillä 33 °C:sta 
184 °C:seen.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Tisleet (maaöljy), lämpökrakattu 
teollisuusbensiini ja kaasuöljy, uute; 
Matalalla kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu lämpökrakatun 
teollisuusbensiinin ja/tai kaasuöljyn 
uuttavasta tislauksesta. Koostuu 
parafiinisista ja olefiinisista 
hiilivedyistä, pääasiassa 
isoamyleeneistä, kuten 2-metyyli-1-
buteenista ja 2-metyyli-2-buteenista 
ja kiehuu likimäärin välillä 31 °C:sta 
40 °C:seen.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Tisleet (maaöljy), kevyet 
lämpökrakatut, butaani poistettu 
aromaattinen; Matalalla kiehuva 
lämpökrakattu teollisuusbensiini

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
lämpökrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, ensisijaisesti 
bentseenistä.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
lämpökrakattu, makeutettu; Matalalla 
kiehuva lämpökrakattu 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla maaöljytisle 
korkealämpötilaisesta raskaiden 
öljyfraktioiden lämpökrakkauksesta 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi. Koostuu pääasiassa 
aromaateista, olefiineista ja 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 20 °C:sta 
100 °C:seen.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty raskas; Matalalla 
kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C6:sta C13:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
65 °C:sta 230 °C:seen.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt; Matalalla kiehuva 
vetykäsitelty teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 190 °C:seen.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä kevyt; Matalalla 
kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä rikinpoisto 
vedyllä prosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 190 °C:seen.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä raskas; Matalalla 
kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä rikinpoisto 
vedyllä prosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
90 °C:sta 230 °C:seen.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-8 2 -1 P

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
keski, keskialueella kiehuvat; 
Matalalla kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita keskitisleen 
vetykäsittelyprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
127 °C:sta 188 °C:seen.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen 
vetykäsittelyprosessi, matalalla 
kiehuvat; Matalalla kiehuva 
vetykäsitelty teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita kevyen 
tisleen vetykäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C6:sta C9:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
3 °C:sta 194 °C:seen.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Tisleet (maaöljy), vetykäsitelty raskas 
teollisuusbensiini, 
isoheksaaninpoistoyksikkö 
yläpuolella; Matalalla kiehuva 
vetykäsitelty teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita raskaan 
teollisuusbensiinin 
vetykäsitellyprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
49 °C:sta 68 °C:seen.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt 
aromaattinen, vetykäsitelty; Matalalla 
kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
135 °C:sta 210 °C:seen.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä lämpökrakattu 
kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla 
lämpökrakkaajatislettä, josta on 
poistettu rikki vedyllä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C5:stä 
C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 23 °C:sta 195 °C:seen.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt, sykloalkaaneja 
sisältävä; Matalalla kiehuva 
vetykäsitelty teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyfraktion tislaamisesta. 
Koostuu pääasiassa alkaaneista ja 
sykloalkaaneista, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –20 °C:sta 
190 °C:seen.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla 
kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä laaja tislausalue; 
Matalalla kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä rikinpoisto 
vedyllä prosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 30 °C:sta 250 °C:seen.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt höyrykrakattu; 
Matalalla kiehuva vetykäsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota, 
joka on johdettu pyrolyysiprosessista, 
vedyllä katalyytin läsnäollessa. 
Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 35 °C:sta 
190 °C:seen.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Hiilivedyt, C4–12, 
teollisuusbensiinikrakkaus, 
vetykäsitelty; Matalalla kiehuva 
vedyllä käsitelty teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotetta 
teollisuusbensiinin 
höyrykrakkausprosessista sitä 
seuraavasta katalyyttisestä 
valitsevasta kuminmuodostajien 
hydrauksesta. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 30 °C:sta 
230 °C:seen.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Liuotinbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt nafteeninen; 
Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty 
teollisuusbensiini
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa 
sykloparafiinisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 73 °C:sta 
85 °C:seen.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla 
kiehuva vedyllä käsitelty 
teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu etyleenin tuottamisen 
höyrykrakkausprosessin tuotteiden 
erottamisesta ja tämän jälkeisestä 
hydrauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä 
parafiineista, syklisistä parafiineista ja 
syklisistä aromaattisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 50 °C:sta
200 °C:seen. Bentseenihiilivetyjen 
osuus saattaa vaihdella suurimmillaan 
30 painoprosenttiin ja virta saattaa 
myös sisältää pieniä määriä rikkiä ja 
hapettuneita yhdisteitä.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 218
LIITE XVII DG C I FI

Hiilivedyt, C6–11, vetykäsitelty, 
aromaatit poistettu; Matalalla kiehuva 
vedyllä käsitelty teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotteina, jotka on alistettu 
vetykäsittelyyn aromaattien 
muuttamiseksi nafteeneiksi 
katalyyttisellä hydrauksella.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Hiilivedyt, C9–12, vetykäsitelty, 
aromaatit poistettu; Matalalla kiehuva 
vedyllä käsitelty teollisuusbensiini

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotteina, jotka on alistettu 
vetykäsittelyyn aromaattien 
muuttamiseksi nafteeneiksi 
katalyyttisellä hydrauksella.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Stoddardliuotin; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Väritön, jalostettu raakaöljytisle, 
joka on vapaa härskeistä tai 
epämiellyttävistä hajuista ja joka 
kiehuu likimäärin välillä 149 °C:sta 
205 °C:seen.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Luonnonkaasukondensaatit 
(maaöljy); Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
erotettu nesteenä luonnonkaasusta 
pintaseparaattorissa 
paluujaekondensaatiolla. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C2:sta 
C20:een. Nestemäinen atmosfäärisessä 
lämpötilassa ja paineessa.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Luonnonkaasu (maaöljy), raaka 
nestemäinen seos; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
erotettu nesteenä luonnonkaasusta 
kaasunkierrätyslaitteessa prosesseilla, 
kuten jäähdytys ja absorptio. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C2:sta C8:aan.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
vetykrakattu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
vetykrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä –20 °C:sta 180 °C:seen.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas 
vetykrakattu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
vetykrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C6:sta 
C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 65 °C:sta 230 °C:seen.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
makeutettu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla 
maaöljyteollisuusbensiini 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin –10 °C:sta 
230 °C:seen.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
happokäsitelty; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
rikkihappokäsittelyprosessista. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
90 °C:sta 230 °C:seen.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
kemiallisesti neutraloitu raskas; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista happamien 
ainesosien poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
65 °C:sta 230 °C:seen.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Teollisuusbensiini (maaöljy),
kemiallisesti neutraloitu kevyt; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelyprosessista happamien 
ainesosien poistamiseksi. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 190 °C:seen.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
katalyyttinen vahat poistettu; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyfraktion katalyyttisestä 
vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
35 °C:sta 230 °C:seen.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotetta 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa tyydyttymättömistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä –
20 °C:sta 190 °C:seen. Tämä virta 
todennäköisesti sisältää 10 
tilavuusprosenttia tai enemmän 
bentseeniä.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt 
aromaattinen; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu aromaattisten virtojen 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C8:sta 
C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 135 °C:sta 210 °C:seen.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromaattiset hiilivedyt, C6–10, 
happokäsitelty, neutraloitu; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Tisleet (maaöljy), C3–5, 2-metyyli-2-
buteenirikas; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
hiilivetyjen, joiden hiililuku on 
yleensä välillä C3:sta C5:een, 
pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-
1-buteenin, tislauksesta. Koostuu 
tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C3:sta C5:een, pääasiassa 2-
metyyli-2-buteenista.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Tisleet (maaöljy), polymeroidut 
höyrykrakatut maaöljytisleet, C5–12-
fraktio; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu polymeroidun höyrykrakatun 
maaöljytisleen tislauksesta. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C5:stä 
C12:een.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C5–

12-fraktio; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos orgaanisia 
yhdisteitä, saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C5:stä C12:een.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, C5–

10-fraktio, sekoitettu kevyen 
höyrykrakatun teollisuusbensiinin C5-
fraktion kanssa; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Uutteet (maaöljy), kylmä happo, C4–6; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos orgaanisia 
yhdisteitä, saatu kylmähappoyksikkö 
uuttamalla tyydyttyneitä ja 
tyydyttymättömiä alifaattisia 
hiilivetyjä, joiden hiililuku on yleensä 
välillä C3:sta C6:een, pääasiassa 
pentaaneja ja amyleeneja. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä ja 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä 
C6:een, pääasiassa C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Tisleet (maaöljy), 
pentaaninpoistoyksikkö yläpuolella; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisesti krakatusta 
kaasuvirrasta. Koostuu alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C6:een.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Jäännökset (maaöljy), butaanin 
jakotislauskolonnin pohjat; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön
(Monimutkainen jäännös 
butaanivirran tislauksesta. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C6:een.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Jäännösöljyt (maaöljy), 
isobutaaninpoistotorni; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

(Monimutkainen jäännös 
butaanibutyleenivirran 
atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu 
alifaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C6:een.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), laajan 
tislausalueen koksausyksikkö; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
nestekoksausyksiköstä. Koostuu 
pääasiassa tyydyttymättömistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C15:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
43 °C:sta 250 °C:seen.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
höyrykrakattu keski aromaattinen; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
130 °C:sta 220 °C:seen.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
savikäsitelty laajan tislausalueen
suoratisle; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta laajan tislausalueen 
suorajuoksutetun teollisuusbensiinin 
käsittelystä luonnon- tai modifioidulla 
savella, yleensä suodatusprosessissa 
pienten määrien polaarisia yhdisteitä 
ja epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –20 °C:sta 
220 °C:seen.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
savikäsitelty kevyt suoratisle; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta kevyen suorajuoksutetun 
teollisuusbensiinin käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella, 
yleensä suodatusprosessissa pienten 
määrien polaarisia yhdisteitä ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 93 °C:sta 
180 °C:seen.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu aromaattinen; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C9:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
110 °C:sta 165 °C:seen.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu, bentseeni poistettu; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C4:stä 
C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 80 °C:sta 218 °C:seen.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
aromaatteja sisältävä; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Bensiini, pyrolyysi, 
butaaninpoistoyksikön pohjat; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu propaaninpoistajan pohjien 
jakotislauksesta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt,
makeutettu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla maaöljytisle 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –20 °C:sta 
100 °C:seen.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Luonnonkaasukondensaatit; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
erotettu ja/tai kondensoitu 
luonnonkaasusta kuljetuksen aikana 
ja kerätty lähteen yläpuolisessa 
venttiilistössä ja/tai tuotto-, keräys-, 
siirto- ja jakeluputkistoista 
notkelmissa, pesureissa, ym. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C2:sta C8:aan.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

Tisleet (maaöljy), teollisuusbensiinin 
yhdistäjästrippausyksikkö; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu strippaamalla tuotteita 
teollisuusbensiinin yhdistäjästä. 
Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C2:sta C6:een.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), 
katalyyttisesti reformoitu kevyt, 
aromaattivapaa fraktio; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka 
jää jäljelle aromaattisten yhdisteiden 
poistamisen jälkeen katalyyttisesti 
reformoidusta kevyestä 
teollisuusbensiinistä valitsevassa 
absorptioprosessissa. Koostuu 
pääasiassa parafiinisista ja syklisistä 
yhdisteistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
66 °C:sta 121 °C:seen.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Bensiini; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
koostuu pääasiassa parafiineista, 
sykloparafiineista, aromaattisista ja 
olefiinisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C3 ja jotka kiehuvat välillä 30 °C:sta 
260 °C:seen.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromaattiset hiilivedyt, C7–8, 
dealkylointituotteet, 
tislausjäännökset; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Hiilivedyt, C4–6, 
pentaaninpoistoyksikön kevyet aineet, 
aromaattinen vetykäsittelijä; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ensimmäisinä juoksutuksina 
pentaaninpoistokolonnista ennen 
aromaattisten latausten vetykäsittelyä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C4:stä C6:een, pääasiassa pentaaneista 
ja penteeneistä, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 25 °C:sta 
40 °C:seen.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Tisleet (maaöljy), 
vakiolämpökäsitelty höyrykrakattu 
teollisuusbensiini, C5-rikas; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla vakiolämpötilassa 
pidettyä höyrykrakattua 
teollisuusbensiiniä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C4:sta C6:een, 
pääasiassa C5.)

Uutteet (maaöljy), katalyyttisesti 
reformoitu kevyt 
teollisuusbensiiniliuotin; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uutteena katalyyttisesti 
reformoidun maaöljyjakeen 
liuotinuuttamisesta. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C7:stä C8:aan ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
100 °C:sta 200 °C:seen.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä kevyt, aromaatit 
poistettu; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla kevyitä 
maaöljyfraktioita, joista on poistettu 
rikki vedyllä ja aromaatit. Koostuu 
pääasiassa C7-parafiineista ja 
-sykloparafiineista, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 90 °C:sta 
100 °C:seen.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, 
C5-rikas, makeutettu; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla 
maaöljyteollisuusbensiini 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C4:stä C5:een, 
pääasiassa C5, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä –10 °C:sta 
35 °C:seen.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Hiilivedyt, C8–11, 
teollisuusbensiinikrakkaus, 
tolueenijae; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla esihydratusta 
krakatusta teollisuusbensiinistä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C8:sta C11:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 130 °C:sta 
205 °C:seen.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Hiilivedyt, C4–11, 
teollisuusbensiinikrakkaus; 
aromaattivapaa; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu esihydratusta krakatusta 
teollisuusbensiinistä bentseeniä ja 
tolueenia sisältävien hiilivetyjakeiden 
ja korkeammassa lämpötilassa 
kiehuvan fraktion tislauserottamisen 
jälkeen. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
30 °C:sta 205 °C:seen.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
vakiolämpökäsitelty, höyrykrakattu; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla höyrykrakattua 
teollisuusbensiiniä 
vakiolämpöprosessista keräämisen 
jälkeen. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C4:stä C6:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
0 °C:sta 80 °C:seen.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Tisleet (maaöljy), C6-rikas; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljysyötteen tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on välillä C5:stä 
C7:ään, C6-rikas, ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 60 °C:sta 
70 °C:seen.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Bensiini, pyrolyysi, hydrattu; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Tislefraktio pyrolyysibensiinin, joka 
kiehuu likimäärin välillä 20 °C:sta 
200 °C:seen, hydrauksesta.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Tisleet (maaöljy), höyrykrakatut, 
C8–12-fraktio, polymeroitu, tislauksen 
kevyet osat; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla polymeroitua C8:sta 
C12:een fraktiota höyrykrakatuista 
maaöljytisleistä. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C8:sta C12:een.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Uutteet (maaöljy); raskas 
teollisuusbensiiniliuotin, 
savikäsitelty; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskasta 
teollisuusbensiiniliuotinmaaöljyuutett
a valkaisusavella. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C10 :aan ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
80 °C:sta 180 °C:seen.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu, bentseeni poistettu, 
lämpökäsitelty; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä ja tislaamalla 
kevyttä höyrykrakattua 
maaöljyteollisuusbensiiniä, josta on 
poistettu bentseeni. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C7:stä 
C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 95 °C:sta 200 °C:seen.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä ja tislaamalla
kevyttä höyrykrakattua 
maaöljyteollisuusbensiiniä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C5:stä 
C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 35 °C:sta 80 °C:seen.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Tisleet (maaöljy), C7–9, C8-rikas, rikki 
poistettu vedyllä aromaatit poistettu; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla maaöljyn kevyttä 
fraktiota, rikki poistettu vedyllä ja 
aromaatit poistettu. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C7:stä C9:ään 
pääasiassa C8, parafiineista ja 
sykloparafiineista, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 120 °C:sta 
130 °C:seen.)

Hiilivedyt, C6–8, hydrattu 
sorptiodearomatisoitu, tolueenijaloste; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tolueenin, joka on peräisin 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa 
käsitellystä krakatusta bensiinistä 
peräisin olevasta hiilivetyfraktiosta, 
sorption aikana. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C6:sta C8:aan ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
80 °C:sta 135 °C:seen.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikki 
poistettu vedyllä laajan tislausalueen 
koksausyksikkö; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla 
koksausyksikkötisleestä, josta on 
poistettu rikki vedyllä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C5:stä 
C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 23 °C:sta 196 °C:seen.)

Teollisuusbensiini (maaöljy), 
makeutettu kevyt; Matalalla kiehuva 
teollisuusbensiini — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu alistamalla 
maaöljyteollisuusbensiini 
makeutusprosessille merkaptaanien 
muuttamiseksi tai happamien 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 20 °C:sta 
130 °C:seen.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Hiilivedyt, C3–6, C5-rikas, 
höyrykrakattu teollisuusbensiini; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla höyrykrakattua 
teollisuusbensiiniä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C3:sta C6:een, 
pääasiassa C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Hiilivedyt, C5-rikas, 
disyklopentadieenia sisältävä; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on C5 ja 
disyklopentadieenista ja kiehuu 
likimäärin välillä 30 °C:sta 
170 °C:seen.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatut 
kevyet, aromaattiset; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkaus- tai samankaltaisista 
prosesseista, sen jälkeen kun on 
poistettu hyvin kevyet tuotteet, jotka 
ilmenevät jäännöksessä, joka alkaa 
hiililuvultaan suuremmista kuin C5
hiilivedyistä. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat suurempia kuin C5 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
40 °C:ssa.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Hiilivedyt, C ≥ 5, C5–6-rikas; 
Matalalla kiehuva teollisuusbensiini 
— täsmentämätön

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Hiilivedyt, C5-rikas; Matalalla 
kiehuva teollisuusbensiini —
täsmentämätön

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromaattiset hiilivedyt, C8–10; 
Kevytöljytisle, korkealla kiehuva

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Tisleet (maaöljy), kevyet 
katalyyttisesti krakatut; Krakattu 
kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
150 °C:sta 400 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren osan bisyklisiä 
aromaattisia hiilivetyjä).

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Tisleet (maaöljy), keskimääräisissä 
olosuhteissa katalyyttisesti krakatut; 
Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C11:stä C30:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
205 °C:sta 450 °C:seen. Sisältää 
suhteellisen suuren osan trisyklisiä 
aromaattisia hiilivetyjä.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Tisleet (maaöljy), kevyet 
lämpökrakatut; Krakattu kaasuöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
lämpökrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttymättömistä hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C10:stä C22:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 160 °C:sta
370 °C:seen.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä kevyet katalyyttisesti 
krakatut; Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyitä 
katalyyttisesti krakattuja tisleitä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi rikkivedyksi, joka 
poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
400 °C:seen. Sisältää suhteellisen 
suuren osan bisyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä).

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Tisleet (maaöljy), kevyt 
höyrykrakattu teollisuusbensiini; 
Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
höyrykrakkausprosessin tuotteiden 
moninkertaisesta tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C10:stä C18:aan.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Tisleet (maaöljy), krakatut 
höyrykrakatut maaöljytisleet; 
Krakattu kaasuöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla krakattua 
höyrykrakattua tislettä ja/tai sen 
jakotislaustuotteita. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C10:stä 
matalamolekyylipainoisiin 
polymeereihin.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Kaasuöljyt (maaöljy), höyrykrakatut; 
Krakattu kaasuöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla tuotteita 
höyrykrakkausprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C9 ja jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 
400 °C:seen.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä lämpökrakatut keski; 
Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla 
lämpökrakkaustislevarastoista, joista 
on rikki poistettu vedyllä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C11:stä 
C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 205 °C:sta 400 °C:seen.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Kaasuöljyt (maaöljy), lämpökrakattu, 
rikki poistettu vedyllä; Krakattu 
kaasuöljy

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Jäännökset (maaöljy), hydrattu 
höyrykrakattu teollisuusbensiini; 
Krakattu kaasuöljy

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännösfraktiona vetykäsitellyn 
höyrykrakatun teollisuusbensiinin 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 200 °C:sta 
350 °C:seen.)
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Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu 
teollisuusbensiinitisle; Krakattu 
kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu kolonnin pohjina sivuvirtojen 
erotuksesta 
höyrykrakkausteollisuusbensiinistä 
korkeassa lämpötilassa. Kiehuu 
likimäärin välillä 147 °C:sta 
300 °C:seen ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on 18 10-6 m².s-1

50 °C:ssa .)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Tisleet (maaöljy), kevyet 
katalyyttisesti krakatut, 
lämpöpilkotut; Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla katalyyttisen 
krakkausprosessin tuotteita, jota on 
käytetty lämmönsiirtonesteenä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 190 
°C:sta 340 °C:seen. Tämä virta 
sisältää todennäköisesti orgaanisia 
rikkiyhdisteitä.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Jäännökset (maaöljy), höyrykrakattu 
vakiolämpökäsitelty 
teollisuusbensiini; Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jäännöksenä höyrykrakatusta 
vakiolämpötilassa pidetystä 
teollisuusbensiinistä ja kiehuu 
likimäärin välillä 150 °C:sta 
350 °C:seen.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Kaasuöljyt (maaöljy), kevyt tyhjö, 
lämpökrakattu rikki poistettu vedyllä; 
Krakattu kaasuöljy

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla katalyyttisesti rikki 
vedyllä lämpökrakatusta kevyestä 
tyhjömaaöljystä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C14:stä C20:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
270 °C:sta 370 °C:seen.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Tisleet (maaöljy), rikki poistettu 
vedyllä keskikoksausyksikkö; 
Krakattu kaasuöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jakotislaamalla koksausyksikön 
tislausvarastosta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C12:sta C21:een ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
200 °C:sta 360 °C:seen.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Tisleet (maaöljy), raskaat 
höyrykrakatut; Krakattu kaasuöljy

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislaamalla höyrykrakkauksen 
raskaita jäännöksiä. Koostuu 
pääasiassa erittäin alkyloiduista 
raskaista aromaattisista hiilivedyistä, 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
250 °C:sta 400 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), raskaat 
vetykrakatut; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
vetykrakkausprosessin tuotteiden 
tislauksesta. Koostuu pääasiassa 
tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on välillä C15:stä C39:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
260 °C:sta 600 °C:seen.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
raskaat parafiiniset; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:sta C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa .)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
kevyet parafiiniset; Perusöljy—
täsmentämätön

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L



7524/8/06 REV 8 RR/ik,ah,tia,hmt 249
LIITE XVII DG C I FI

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa.)

Jäännösöljyt (maaöljy), asfalteenit 
poistettu liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuottimeen liukenevana 
fraktiona jäännöksen C3–C4-
liuotinbituminpoistosta. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa korkeampi kuin C25 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
400 °C:ssa.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
raskaat nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:sta C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
kevyet nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalosteena 
liuotinuuttoprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1
40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Jäännösöljyt (maaöljy), 
liuotinjalostettu; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuottimeen liukenemattomana 
fraktiona jäännöksen 
liuotinjalostuksesta, jossa käytetään 
polaarista orgaanista liuotinta, kuten 
fenolia tai furfuraalia. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa suurempi kuin C25 ja jotka 
kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt 
parafiiniset; Perusöljy —
täsmentämätön

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä 
hiilivetyjä.)

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt 
kevyet parafiiniset; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C15:stä C30:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on alle 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä 
hiilivetyjä.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt; 
Perusöljy – täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä jäännösöljyä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa suurempi kuin C25 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
400 °C:ssa.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt 
raskaat nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Tisleet (maaöljy), savikäsitellyt 
kevyet nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen yhdisteiden jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C15:stä C30:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on alle 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
raskaat nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C20:stä C50:een, 
ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
kevyet nafteeniset; Perusöljy —
täsmentämätön

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C15:stä C30:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on alle 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
raskaat parafiiniset; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C20:sta C50:een, 
ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt 
kevyet parafiiniset; Perusöljy —
täsmentämätön

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C 15 :stä C 30
:een, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.)

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella kevyet parafiiniset; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla normaalit parafiinit 
maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C15:stä C30:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on alle 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa .)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitellyt; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa suurempi kuin C25 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
400 °C:ssa.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Jäännösöljyt (maaöljy), vahat 
poistettu liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla pitkät,
haarautunutketjuiset hiilivedyt 
jäännösöljystä liuotinkiteyttämällä. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa suurempi kuin C25 ja 
jotka kiehuvat yli likimäärin 
400 °C:ssa.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella raskaat nafteeniset; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla normaalit parafiinit 
maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C20:stä C50:een, 
ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella kevyet nafteeniset; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla normaalit parafiinit 
maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. 
Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuku 
on pääasiassa välillä C15:stä C30:een, 
ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella raskaat parafiiniset; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla normaalit parafiinit 
maaöljyfraktiosta liuotinkiteyttämällä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa .)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen 
vahat poistettu raskaat; Perusöljy —
täsmentämätön

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä 
vahanpoistoprosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C20:stä 
C50:een, ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on vähintään 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää 
suhteellisen harvoja normaaleja 
parafiineja.)

Nafteeniöljyt (maaöljy), katalyyttinen 
vahat poistettu kevyet; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä 
vahanpoistoprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen 
vahat poistettu raskaat; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä 
vahanpoistoprosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C20:stä 
C50:een, ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on vähintään 
19 10-6 m².s-1 40 °C:ssa .

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Parafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen 
vahat poistettu kevyet; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä 
vahanpoistoprosessista. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C15:stä 
C30:een, ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on alle 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa .)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Nafteeniöljyt (maaöljy), 
monimutkainen vahat poistettu 
raskas; Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla suoraketjuiset 
parafiinihiilivedyt kiintoaineena 
toisella aineella, kuten urea. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Nafteeniöljyt (maaöljy), 
monimutkainen vahat poistettu kevyt; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu katalyyttisestä 
vahanpoistoprosessista. Koostuu 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

Voiteluöljyt (maaöljy), C20–50, 
vetykäsitelty neutraali öljypohjainen, 
korkea viskositeetti; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä 
tyhjökaasuöljyä, raskasta 
tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta 
on poistettu asfalteenit liuottimella, 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa 
kaksivaiheisessa prosessissa, jossa 
vahanpoisto toteutetaan vaiheiden 
välillä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:sta C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 112 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Voiteluöljyt (maaöljy), C15–30, 
vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä 
tyhjökaasuöljyä, raskasta 
tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta 
on poistettu asfalteenit liuottimella, 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa 
kaksivaiheisessa prosessissa, jossa 
vahanpoisto toteutetaan vaiheiden 
välillä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 15 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.)

Voiteluöljyt (maaöljy), C20–50, 
vetykäsitelty neutraali öljypohjainen; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä 
tyhjökaasuöljyä, raskasta 
tyhjökaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta 
on poistettu asfalteenit liuottimella, 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa 
kaksivaiheisessa prosessissa, jossa 
vahanpoisto toteutetaan vaiheiden 
välillä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 32 10-6

m².s-1 40 °C:ssa . Sisältää suhteellisen 
suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Voiteluöljyt; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuutto- ja 
vahanpoistoprosesseista. Koostuu 
pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
välillä C15:stä C50:een.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Tisleet (maaöljy), monimutkainen 
vahat poistettu raskas parafiininen; 
Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla vahat raskaasta 
parafiinitisleestä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on yhtä suuri tai 
suurempi kuin 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa .) Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Tisleet (maaöljy), monimutkainen 
vahat poistettu kevyt parafiininen; 
Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla vahat kevyestä 
parafiinitisleestä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C12:sta C30:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 19 10-6 m².s-1

40 °C:ssa .) Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiineja.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella raskaat parafiiniset, 
savikäsitellyt; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskasta 
parafiinitislettä, josta on vahat 
poistettu, neutraalilla tai 
modifioidulla savella joko kontakti-
tai suodatusprosessissa. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C20:stä 
C50:een.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Hiilivedyt, C20–50, vahat poistettu 
liuottimella raskas parafiininen, 
vetykäsitelty; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskasta 
parafiinitislettä, josta on vahat 
poistettu, vedyllä katalyytin läsnä 
ollessa. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella kevyet parafiiniset, 
savikäsitellyt; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä 
kevyen parafiinitisleen, josta on vahat 
poistettu, käsittelystä luonnon- tai 
modifioidulla savella joko kontakti-
tai suodatusprosessissa. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C15:stä 
C30:een.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella kevyet parafiiniset, 
vetykäsitellyt; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä 
parafiinitislettä, josta on vahat 
poistettu, vedyllä katalyytin läsnä 
ollessa. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykäsitelty 
vahat poistettu liuottimella; Perusöljy 
— täsmentämätön

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Jäännösöljyt (maaöljy), katalyyttisesti 
vahat poistettu; Perusöljy —
täsmentämätön

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
raskaat parafiiniset, vetykäsitellyt; 
Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tisleen, josta on vahat poistettu, 
intensiivisestä käsittelystä 
hydraamalla katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C25:stä C39:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on likimäärin 44 10-6

m².s-1 50 °C:ssa .)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Tisleet (maaöljy), vahat poistettu 
kevyet parafiiniset, vetykäsitellyt; 
Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tisleen, josta on vahat poistettu, 
intensiivisestä käsittelystä 
hydraamalla katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C21:stä C29:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on likimäärin 13 10-6

m².s-1 50 °C:ssa .)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Tisleet (maaöljy), vetykrakatut 
liuotinjalostetut, vahat poistettu; 
Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos nestemäisiä 
hiilivetyjä, saatu 
uudelleenkiteyttämällä vetykrakattuja 
liuotinjalostettuja maaöljytisleitä, 
joista on vahat poistettu.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
kevyet nafteeniset, vetykäsitellyt; 
Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa ja 
poistamalla aromaattiset hiilivedyt 
liuotinuuttamalla. Koostuu pääasiassa 
nafteenisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C15:stä 
C30:een, ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on välillä
13 – 15 10-6 m².s-1 40 °C:ssa .

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Voiteluöljyt (maaöljy) C17–35, 
liuotinuutettu, vahat poistettu, 
vetykäsitelty; Perusöljy —
täsmentämätön

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Voiteluöljyt (maaöljy), vetykrakattu 
ei-aromaattinen parafiinit poistettu 
liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Jäännösöljyt (maaöljy), vetykrakattu 
happokäsitelty vahat poistettu 
liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu parafiinien liuotinpoistolla 
happokäsiteltyjen, vetykrakattujen 
raskaiden parafiinien jäännöksestä, 
kiehuu likimäärin yli 380 °C:ssa.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Parafiiniöljyt (maaöljy), 
liuotinjalostettu vahat poistettu 
raskas; Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu rikkiä sisältävästä parafiinisesta 
raakaöljystä. Koostuu pääasiassa 
liuotinjalostetusta voiteluöljystä, josta 
on vahat poistettu ja jonka 
viskositeetti on 65 10-6 m².s-1

50 °C:ssa .)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Voiteluöljyt (maaöljy), perusöljyt, 
parafiininen; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu jalostamalla raakaöljyä. 
Koostuu pääasiassa aromaateista, 
nafteeneista ja parafiineista ja tuottaa 
valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 
23 10-6 m².s-1 40 °C:ssa .)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Hiilivedyt, vetykrakatut parafiiniset 
tislausjäännökset, vahat poistettu 
liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Hiilivedyt, C20–50, jäännösöljyn 
hydraustyhjötisle; Perusöljy —
täsmentämätön

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
vetykäsitellyt raskaat; hydratut; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
vetykrakatut kevyet; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla aromaatit 
liuottimella vetykrakatun maaöljyn 
jäännöksestä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
370 °C:sta 450 °C:seen.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Voiteluöljyt (maaöljy), C18–40, vahat 
poistettu liuottimella vetykrakattu 
tislepohjainen; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla parafiinit 
liuottimella vetykrakatun maaöljyn 
tislausylijäämästä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C18:sta 
C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 370 °C:stä 550 °C:seen.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Voiteluöljyt (maaöljy), C18–40, vahat 
poistettu liuottimella hydrattu 
jalostepohjainen; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu poistamalla parafiinit 
liuottimella hydratusta jalosteesta, 
joka on saatu liuotinuuttamalla 
vetykäsiteltyä maaöljytislettä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 370 °C:stä 
550 °C:seen.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Hiilivedyt, C13–30, aromaattirikas, 
liuotinuutettu nafteeninen tisle; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Hiilivedyt, C16–32, aromaattirikas, 
liuotinuutettu nafteeninen tisle; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Hiilivedyt, C37–68, vahat poistettu 
asfalteenit poistettu vedyllä käsitellyt 
tyhjötislauksen jäännökset; Perusöljy 
— täsmentämätön

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Hiilivedyt, C37–65, vedyllä käsitellyt 
asfalteenit poistettu tyhjötislauksen 
jäännökset; Perusöljy —
täsmentämätön

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Tisleet (maaöljy), vetykrakatut 
liuotinjalostetut kevyet; Perusöljy —
täsmentämätön

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinkäsittelyllä 
vetykrakattujen maaöljytisleiden 
tisleestä. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja 
jotka kiehuvat likimäärin välillä 
370 °C:sta 450 °C:seen.)

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut 
hydratut raskaat; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä hydrattua 
maaöljytislettä liuottimella. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C19:stä 
C40:een, ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 390 °C:sta 550 °C:seen.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Voiteluöljyt (maaöljy) C18–27, 
vetykrakattu vahat poistettu 
liuottimella; Perusöljy —
täsmentämätön

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Hiilivedyt, C17–30, vetykäsitelty 
asfalteenit poistettu liuottimella 
atmosfäärinen tislausjäännös, 
tislauksen kevyet osat; Perusöljy —
täsmentämätön

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ensimmäisinä juoksutuksina 
sivuvirtojen tislauksesta lyhyestä 
jäännöksestä, josta on asfalteenit 
poistettu liuottimella ja jota on 
käsitelty vedyllä katalyytin läsnä 
ollessa, sivuvirtojen tislauksesta. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuvut ovat pääasiassa 
välillä C17:stä C30:een, ja jotka 
kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 
400 °C:seen. Tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on 4 10-6 m².s-1

likimäärin 100 °C:ssa.)

Hiilivedyt, C17–40, vetykäsitelty 
asfalteenit poistettu liuottimella 
tislausjäännös, tyhjötislauksen kevyet 
osat; Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu ensimmäisinä juoksutuksina 
lyhyen jäännöksen, josta on 
asfalteenit poistettu liuottimella ja 
jonka viskositeetti on 8 10-6 m².s-1

likimäärin 100 °C:ssa . Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C17:stä 
C40:een, ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 300 °C:sta 500 °C:seen.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Hiilivedyt, C13–27, liuotinuutettu kevyt 
nafteeninen; Perusöljy —
täsmentämätön

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä 
nafteenitisleestä, jonka viskositeetti 
on 9,5 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C13:sta 
C27:ään, ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 240 °C:stä 400 °C:seen.)

Hiilivedyt, C14–29, liuotinuutettu kevyt 
nafteeninen; Perusöljy —
täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uuttamalla aromaatteja kevyestä 
nafteenitisleestä, jonka viskositeetti 
on 16 10-6 m².s-1 40 °C:ssa . Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C14:stä 
C29:ään ja jotka kiehuvat likimäärin 
välillä 250 °C:sta 425 °C:seen.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Hiilivedyt, C27–42, aromaatit poistettu; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Hiilivedyt, C17–30, vedyllä käsitellyt 
tisleet, kevyet tisleet; Perusöljy —
täsmentämätön

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Hiilivedyt, C27–45, nafteeninen 
tyhjötisle; Perusöljy —
täsmentämätön

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Hiilivedyt, C27–45, aromaatit poistettu; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Hiilivedyt, C20–58, vetykäsitelty; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Hiilivedyt, C27–42, nafteeninen; 
Perusöljy — täsmentämätön

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Jäännösöljyt (maaöljy), hiilikäsitellyt 
vahat poistettu liuottimella; Perusöljy 
— täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyn 
jäännösöljyjä, joista on vahat 
poistettu liuottimella, aktivoidulla 
puuhiilellä polaaristen jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsitellyt 
vahat poistettu liuottimella; Perusöljy 
— täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä maaöljyn 
jäännösöljyjä, joista on vahat 
poistettu liuottimella, valkaisusavella 
polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, 
liuotinuutettu, asfalteenit poistettu, 
vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy —
täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla 
tyhjötislausjäännöksiä. Koostuu 
pääasiassa hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa suurempi kuin 
C25, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on luokkaa 32 10-6

m².s-1:sta 37 10-6 m².s-1 :een 100 
°C:ssa.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Voiteluöljyt (maaöljy), C17–32, 
liuotinuutettu, vahat poistettu, 
hydrattu; Perusöljy — täsmentämätön
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla 
atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C17:stä C32:een, ja tuottaa valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 
17 10-6 m².s-1:sta 23 10-6 m².s-1:een 
40 °C:ssa .)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Voiteluöljyt (maaöljy), C20–35, 
liuotinuutettu, vahat poistettu, 
hydrattu; Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla 
atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C20:stä C35:een, ja tuottavat valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 
37 10-6 m².s-1:sta 44 10-6 m².s-1:een 
40 °C:ssa .)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Voiteluöljyt (maaöljy), C24–50, 
liuotinuutettu, vahat poistettu, 
hydrattu; Perusöljy — täsmentämätön

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla 
atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C24:stä C50:een, ja tuottavat valmiin 
öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 
16 10-6 m².s-1:sta 75 10-6 m².s-1:een 
40 °C:ssa .)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen 
tisleliuotin, aromaattipitoinen; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)
(Aromaattinen konsentraatti, saatu 
lisäämällä vettä raskaaseen 
nafteeniseen tislausliuotinuutteeseen 
ja uuttoliuottimeen.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Uutteet (maaöljy), liuotinjalostettu 
raskas parafiininen tisleliuotin; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uutteena liuotinjalostetun 
raskaan parafiinitisleen 
uudelleenuuttamisesta. Koostuu 
tyydyttyneistä ja aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:stä C50:een.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Uutteet (maaöljy), raskaat parafiiniset 
tisleet, asfalteenit poistettu 
liuottimella; Tislauksen aromaattinen 
uute (käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uutteena raskaan parafiinisen 
tisleen liuotinuuttamisesta.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen 
tisleliuotin, vetykäsitelty; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskasta 
nafteenista tislausliuotinuutetta 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C20:sta C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on vähintään 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa .)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen 
tisleliuotin, vetykäsitelty; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä raskasta 
parafiinista tislausliuotinuutetta 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C21:stä C33:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 350 °C:sta 
480 °C:seen.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen 
tisleliuotin, vetykäsitelty; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä kevyttä 
parafiinista tislausliuotinuutetta 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C17:stä C26:een ja jotka kiehuvat 
likimäärin välillä 280 °C:sta 
400 °C:seen.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Uutteet (maaöljy), vetykäsitelty kevyt 
parafiininen tisleliuotin; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu uutteena keskiraskaan 
parafiinisen ylimmän liuotintisleen, 
jota on käsitelty vedyllä katalyytin 
läsnä ollessa, liuotinuuttamisesta. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C16:sta C36:een.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Uutteet (maaöljy), kevyt nafteeninen 
tisleliuotin, rikki poistettu vedyllä; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu käsittelemällä uutetta, joka on 
saatu liuotinuuttoprosessista, vedyllä 
katalyytin läsnä ollessa pääasiassa 
rikkiyhdisteiden poistoon 
tarkoitetuissa oloissa. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C15:stä C30:een. 
Tämä virta sisältää todennäköisesti 
5 painoprosenttia tai enemmän
4–6-jäsenisiä kondensoituneita 
aromaattisia rengashiilivetyjä.)

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen 
tisleliuotin, happokäsitelty; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu tislauksen fraktiona 
liuotinuuttamisesta saadusta uutteesta, 
joka on peräisin kevyistä 
parafiinisista ylimmistä 
maaöljytisleistä, jotka on alistettu 
rikkihappojalostukselle, 
liuotinuuttamisesta. Koostuu 
pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C16:sta C32:een.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen 
tisleliuotin, rikki poistettu vedyllä; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla kevyttä 
parafiinista tislettä ja käsittelemällä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi rikkivedyksi, joka 
eliminoidaan. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C40:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on suurempi kuin 10-5

m².s-1 40 °C:ssa.)

Uutteet (maaöljy), kevyt 
tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitelty; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla kevyitä 
tyhjömaaöljykaasuöljyjä ja käsitelty 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C13:sta C30:een.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Uutteet (maaöljy), raskas parafiininen 
tisleliuotin, savikäsitelty; Tislauksen
aromaattinen uute (käsitelty)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
tulosta maaöljyfraktion käsittelystä 
luonnon- tai modifioidulla savella 
joko kontakti- tai suodatusprosessissa 
polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een. Tämä virta sisältää 
todennäköisesti 5 painoprosenttia tai 
enemmän 4—6-jäsenisrenkaisia 
aromaattisia hiilivetyjä.)

Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen 
tisleliuotin, rikki poistettu vedyllä; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyvarastosta käsittelemällä 
vedyllä orgaanisen rikin 
muuttamiseksi rikkivedyksi, joka 
poistetaan. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on suurempi kuin 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa .)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Uutteet (maaöljy), vahat poistettu 
liuottimella raskas parafiininen 
tisleliuotin, rikki poistettu vedyllä; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu maaöljyvarastosta, josta on 
vahat poistettu liuottimella, 
käsittelemällä vedyllä orgaanisen 
rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, 
joka poistetaan. Koostuu pääasiassa 
hiilivedyistä, joiden hiililuku on 
pääasiassa välillä C15:stä C50:een, ja 
tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on suurempi kuin 19 10-6

m².s-1 40 °C:ssa.)

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen 
tisleliuotin, hiilikäsitelty; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu fraktiona uutteen tislauksesta, 
joka on kerätty liuotinuuttamalla 
kevyitä parafiinisia ylimpiä 
maaöljytisleitä, joita on käsitelty 
puuhiilellä polaaristen jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C16:sta C32:een.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Uutteet (maaöljy), kevyt parafiininen 
tisleliuotin, savikäsitelty; Tislauksen 
aromaattinen uute (käsitelty)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu fraktiona uutteen tislauksesta, 
joka on kerätty liuotinuuttamalla 
kevyitä parafiinisia ylimpiä 
maaöljytisleitä, joita on käsitelty 
valkaisusavella polaaristen jäämien ja 
epäpuhtauksien poistamiseksi. 
Koostuu pääasiassa aromaattisista 
hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat 
pääasiassa välillä C16:sta C32:een.)

Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjö, 
kaasuöljyliuotin, hiilikäsitelty; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla kevyttä 
tyhjömaaöljykaasuöljyä, jota on 
käsitelty aktivoidulla puuhiilellä 
polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C13:sta C30:een.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Uutteet (maaöljy), kevyt 
tyhjökaasuöljyliuotin, savikäsitelty; 
Tislauksen aromaattinen uute 
(käsitelty)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu liuotinuuttamalla kevyitä 
tyhjömaaöljykaasuöljyä, joita on 
käsitelty valkaisusavella polaaristen 
jäämien ja epäpuhtauksien 
poistamiseksi. Koostuu pääasiassa 
aromaattisista hiilivedyistä, joiden 
hiililuvut ovat pääasiassa välillä 
C13:sta C30:een.)

Parafiiniöljy (maaöljy); Parafiiniöljy
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, 
saatu öljyfraktiona öljynpoistosta 
liuottimella tai 
vahanhikoiluttamisprosessista. 
Koostuu pääasiassa 
haarautunutketjuisista hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C20:stä C50:een.

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Parafiiniöljy (maaöljy), vetykäsitelty; 
Parafiiniöljy

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Tulenkestävät keraamiset kuidut; 
kuidut erityistarkoituksiin, paitsi 
muualla direktiivin 67/548/ETY 
liitteessä I mainitut; (Keinotekoiset 
säännöttömästi suuntautuneet 
lasimaiset (silikaatti-) kuidut, joiden 
alkalioksidi- ja maa-
alkalioksidipitoisuus (Na2O + K2O + 
CaO + MgO + BaO) on enintään 
18 painoprosenttia)

650-017-00-8 R
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Lisäys 3 

Kohta 29 — Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 1
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Lisäys 4

Kohta 29 — Perimää vaurioittavat aineet, ryhmä 2

Aine Indeksinumero EY-numero CAS-numero Huomau-
tukset

Heksametyylifosforitriamidi 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietyylisulfaatti 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Kaliumdikromaatti 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammoniumdikromaatti 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natriumdikromaatti 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natriumdikromaatti, 
dihydraatti

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromyylidikloridi; 
kromioksikloridi

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumkromaatti 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Natriumdikromaatti 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmiumkloridi 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butaani [joka sisältää ≥
0,1 % butadieenia(203-450-
8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

Isobutaani [joka sisältää ≥
0,1 % butadieenia (203-450-
8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S
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1,3-Butadieeni; Buta-1,3-
dieeni

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Bentso[a]pyreeni; 
Bentso(d,e,f)kryseeni

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-Dibromi-3-
klooripropaani

602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etyleenioksidi; oksiraani 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propyleenioksidi; 1,2-
Epoksipropaani; 
Metyylioksiraani

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Bioksiraani; 1,2:3,4-
diepoksibutaani

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Metyyliakryyliamidimetoksi
asetaatti, joka sisältää ≥ 0,1 
% akryyliamidia)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metyyliakryyliamidiglykola
atti, joka sisältää ≥0,1 % 
akryyliamidia)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Etyleeni-imiini; atsiridiini 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5,-
Tris(oksiranyylimetyyli)-
1,3,5-triatsiini-
2,4,6(1H,3H,5H)-trioni; 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akryyliamidi 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-Tris[(2S ja 2R )-2,3-
epoksipropyyli]-1,3,5-
triatsiini-2,4,6-
(1H,3H,5H)trioni

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Lisäys 5

Kohta 30 — Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 1

Aine Indeksinumero EY-
numero

CAS-
numero

Huomau-
tukset

Hiilimonoksidi 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Lyijyheksafluorisilikaatti 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä 
liitteessä mainitut

082-001-00-6

Lyijyalkyylit 082-002-00-1

Lyijyatsidi 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Lyijykromaatti 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Lyijydi(asetaatti) 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Trilyijybis(ortofosfaatti) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Lyijyasetaatti, emäksinen 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Lyijy(II)metaanisulfonaatti 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

C.I. Pigment Yellow 34;

(Tämä aine on identifioitu Colour 
Indexissä Colour Index Constitution 
Numberilla, C.I. 77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

C.I. Pigment Red 104

(Tämä aine on identifioitu Colour 
Indexissä Colour Index Constitution 
Numberilla, C.I. 77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Lyijyvetyarsenaatti 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-Dibromi-3-klooripropaani 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-Bromipropaani 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfariini; 4-hydroksi-3-(3-okso-1-
fenyylibutyyli)kumariini

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Lyijy-2,4,6-trinitroresorsiinioksidi, 
lyijystyfnaatti

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Lisäys 6

Kohta 30 — Lisääntymiselle vaaralliset aineet, ryhmä 2

Aine Indeksinumero EY-numero CAS-numero Huomau-
tukset

6-(2-Klo ori etyyli)-6-(2-
metoksietoksi)-2,5,7,10-
tetraoksa-6-silaunidekaani; 
etaselasiili

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilatsoli (ISO); bis(4-
fluorifenyyli)-(metyyli)-
(1H-1,2,4-triatsol-1-
yylimetyyli)silaani

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Seos: 4-[[bis-(4-
fluorifenyyli) 
metyylisilyyli]metyyli]-4H-
1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-
4(fluorifenyyli)metyyli-
silyyli]metyyli]-1H-1,2,4-
triatsoli

014-019-00-7 403-250-2 — E

Nikkelitetrakarbonyyli 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmiumfluoridi 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Kadmiumkloridi 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Bentso[a]pyreeni; 
Bentso(d,e,f)kryseeni

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-Metoksietanoli; 
etyleeniglykolimonometyyli
eetteri; metyyliglykoli

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-Etoksietanoli; etyleeni 
glykoli monoetyyli eetteri; 
etyyliglykoli

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-Epoksipropan-1-oli; 
glysidoli

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-Metoksipropanoli 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis(2-metoksietyyli)eetteri 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoksi-1-propanoli 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-
Isobutyylietylideenidifenoli; 
2,2-bis (4'-hydroksifenyyli)-
4-metyylipentaani

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-Metoksietyyliasetaatti; 
etyleeniglykolimonometyyli
eetteriasetaatti; 
metyyliglykoliasetaatti

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-Etoksietyyliasetaatti; 
etyleeniglykolimonoetyyli-
eetteriasetaatti; 
etyyliglykoliasetaatti

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-Etyyliheksyyli-3,5-
bis(1,1-dimetyylietyyli)-
hydroksifenyylimetyylitio-
asetaatti

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bis(2-metoksietyyli)ftalaatti 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-Metoksipropyyliasetaatti 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluatsifoppi-butyyli (ISO); 
Butyyli-(RS)-2-[4-(5-
trifluorimetyyli-2-
pyridyylioksi) 
fenoksi]propionaatti

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklotsoliini (ISO); N-3,5-
Dikloorifenyyli-5-metyyli-
5-vinyyli-1,3-oksatsolidiini-
2,4-dioni

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoksietikkahappo 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-etyyliheksyyli) 
ftalaatti; Di(2-
etyyliheksyyli) ftalaatti; 
DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutyyliftalaatti; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) Tetrahydrofurfuryyli-
(R)-2-[4-(6-
kloorikinoksalin-2-
yylioksi)fenyylioksi]propan
aatti

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapakryyli (ISO); 2-sek-
butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-
metyylikrotonaatti

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinosebi; 6-sek-butyyli-2,4-
dinitrofenoli

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Dinosebin suolat ja esterit, 
paitsi muualla tässä 
liitteessä mainitut

609-026-00-2

Dinoterbi; 2-tert-butyyli-
4,6-dinitrofenoli

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Dinoterbin suolat ja esterit 609-031-00-X

Nitrofeeni (ISO); 2,4-
dikloorifenyyli-4-
nitrofenyylieetteri

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metyyli-ONN-
atsoksimetyyliasetaatti; 
metyyliat s 
oksimetyyliasetaatti

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorfi (ISO); 2,6-
dimetyyli-4-
tridekyylimorfoliini

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Etyleenitiourea; 
imidatsolidiini-2-tioni; 2-
imidatsoliini-2-tioli

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Sykloheksimidi 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksatsiini (ISO); N-
(7-Fluori-3,4-dihydro-3-
okso-4-prop-2-ynyyli-2 H-
1,4-bentsoksatsin-6-
yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-
dikarboksamidi

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS )-3-(2-
kloorifenyyli)-2-(4-
fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-
triatsol-1-
yyli)metyyli]oksiraani

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-Dimetyyliformamidi 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-Dimetyyliasetamidi 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamidi 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-Metyyliasetamidi 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-Metyyliformamidi 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Lisäys 7

Asbestia sisältävien esineiden merkintää koskevia erityisiä säännöksiä

1. Kaikissa asbestia sisältävissä esineissä tai niiden pakkauksissa on oltava seuraavassa 

määritelty merkki:

a) jäljempänä olevan mallin mukaisen merkin on oltava vähintään 5 cm korkea (H) ja 

2,5 cm leveä;

b) sen on koostuttava kahdesta osasta:

– yläosassa (h1 = 40 % H) on oltava mustalla taustalla valkoinen "a"-kirjain,

– alaosassa (h2 = 60 % H) on oltava punaisella taustalla valkoisin tai mustin ja selvästi 

luettavin kirjaimin vakiosanamuoto;

c) jos esine sisältää krokidoliittia, vakioilmaisun sanat "sisältää asbestia" korvataan 

sanoilla "sisältää krokidoliittia / sinistä asbestia."

Jäsenvaltiot voivat jättää ensimmäisen alakohdan säännöksen ulkopuolelle esineet, 

jotka on tarkoitettu saatettavaksi markkinoille niiden alueella. Näiden esineiden

merkinnässä on kuitenkin oltava sanat "sisältää asbestia".

d) jos merkintä tehdään suoraan esineeseen painamalla, yksi taustaväristä erottuva väri 

riittää.
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2. Tässä lisäyksessä tarkoitettu merkki on kiinnitettävä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) jokaiseen pienimpään toimitettuun yksikköön;

b) jos esineessä on asbestipitoisia osia, riittää kun merkki on vain näissä osissa. 

Merkinnästä voidaan luopua, jos pieni koko tai pakkauksen sopimattomuus tekevät 

merkin kiinnittämisen osaan mahdottomaksi.
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3. Asbestia sisältävien pakattujen esineiden merkintä

3.1. Asbestia sisältävien pakattujen esineiden pakkausten merkinnöissä on esitettävä seuraavat 

tiedot selvästi luettavasti ja pysyvästi merkinnässä:

a) tämän liitteen mukainen symboli ja asiaa koskevat maininnat vaarasta;

b) turvaohjeet, jotka on valittava tämän liitteen ohjeiden mukaisesti, sikäli kuin ne ovat 

merkityksellisiä kyseisen esineen kannalta.

Jos pakkauksessa esitetään lisää turvaohjeita, tämä ei saa heikentää a ja b kohdan 

mukaisesti annettuja tietoja tai olla ristiriidassa niiden kanssa.

3.2. Edellä 3.1 kohdan mukainen merkintä on tehtävä:

– pakkaukseen pysyvästi kiinnitettävällä merkinnällä;

– (sidottavalla) merkillä, joka kiinnitetään tukevasti pakkaukseen; tai

– suoraan pakkaukseen painamalla.

3.3. Asbestia sisältäviä esineitä, jotka on pakattu vain löyhään muovikääreeseen tai vastaavaan, 

on pidettävä pakattuina esineinä ja ne on merkittävä 3.2 kohdan mukaisesti. Jos esineet

puretaan tällaisista pakkauksista ja saatetaan markkinoille pakkaamattomina, jokaisessa 

pienimmässä toimitetussa yksikössä on oltava 3.1 kohdan mukaisesti merkityt tiedot.
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4. Asbestia sisältävien pakkaamattomien esineiden merkintä

Asbestia sisältäviä pakkaamattomia esineitä varten 3.1 kohdan mukaisesti tehtävä merkintä 

tehdään:

– asbestia sisältävään esineeseen pysyvästi kiinnitettävällä merkinnällä;

– (sidottavalla) merkillä, joka kiinnitetään tukevasti tällaiseen esineeseen; tai

– suoraan esineeseen painamalla;

– tai jos merkintöjä ei ole edellä tarkoitetulla tavalla kohtuullisesti mahdollista tehdä, 

kuten esimerkiksi silloin, kun esine on pieni, esineen ominaisuudet ovat merkintään 

sopimattomat tai kun ilmenee joitakin teknisiä vaikeuksia, 3.1 kohdan mukaisen 

merkinnän sisältävässä erillisessä ilmoituksessa.

5. Rajoittamatta yhteisön työturvallisuus- ja työhygieniasäännöksien soveltamista, 

esineeseen, jota voidaan sen käytön yhteydessä jalostaa tai viimeistellä, on lisäksi liitettävä 

kaikki turvaohjeet, jotka ovat aiheellisia kyseisen esineen osalta, ja erityisesti seuraavat:

– työskenneltävä mahdollisuuksien mukaan ulkona tai hyvin ilmastoidussa paikassa;

– käytettävä mieluiten käsityökaluja tai hidaskäyntisiä työkaluja, jotka on tarvittaessa 

varustettu asianmukaisella pölynkerääjällä. Jos käytetään nopeakäyntisiä työkaluja, 

niissä olisi aina oltava tällainen laitteisto;
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– esine on mahdollisuuksien mukaan kostutettava ennen leikkausta tai porausta;

– pöly on kostutettava, se on pantava asianmukaisesti suljettuun astiaan ja hävitettävä 

turvallisesti.

6. Merkinnän, joka on kaikissa 5 kohdan ulkopuolelle jäävissä kotikäyttöön tarkoitetuissa 

esineissä, joista käytön aikana todennäköisesti vapautuu asbestikuituja, olisi tarvittaessa 

sisällettävä turvaohje: "kulunut tuote vaihdettava".

7. Asbestia sisältävien esineiden merkinnässä on käytettävä sen maan virallisia kieliä, jossa 

esine saatetaan markkinoille.
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Lisäys 8

Kohta 43 — Atsoväriaineet

Aromaattisten amiinien luettelo

CAS-numero Indeksinumero EY-numero Aine

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenyyli-4-yyliamiini
4-aminobifenyyli

ksenyyliamiini

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Bentsidiini

3 95-69-2 202-441-6 4-Kloori-o-toluidiini

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-Naftyyliamiini

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-amino-atsotolueeni
4-amino-2',3-
dimetyyliatsobentseeni
4-o-tolyyliatso-o-
toluidiini

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluidiini

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloorianiliini

8 615-05-4 210-406-1 4-Metoksi-m-
fenyleenidiamiini

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-Metyleenidianiliini
4,4'-
diaminodifenyylimetaani
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-Diklooribentsidiini

3,3'-diklooribifenyyli-
4,4'-yleenidiamiini

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoksibentsidiini
o-dianisidiini

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-Dimetyylibentsidiini

4,4'-bi-o-toluidiini

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-Metyleenidi-o-
toluidiini

14 120-71-8 204-419-1 6-Metoksi-m-toluidiini

p-kresidiini

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-Metyleeni-bis-(2-
kloorianiliini)
2,2'-dikloori-4,4'-
metyleeni-dianiliini

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-Oksidianiliini

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-Tiodianiliini

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-Toluidiini

2-aminotolueeni

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-Metyyli-m-
fenyleenidiamiini

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-Trimetyylianiliini

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-Anisidiini

2-Metoksianiliini

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-Aminoatsobentseeni
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Lisäys 9

Kohta 43 — Atsoväriaineet

Atsovärien luettelo

CAS-numero Indeksinumero EY-numero Aine

1 Ei ole
Komponentti 1:

CAS N:o 118685-
33-9

C39H23ClCrN7O12S.
2Na

Komponentti 2:
C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 Seos: dinatrium (6-(4-
anisidiini)-3-sulfonaatti-
2-(3,5-dinitro-2-
oksidofenyyliatso)-1-
naftolaatto)(1-(5-kloori-
2-oksidofenyyliatso)-2-
naftolaatto)kromaatti(1-
);

trinatrium bis(6-(4-
anisidiini)-3- sulfonaatti-
2- (3,5-dinitro-2-
oksidofenyyliatso)-1-
naftolaatto)kromaatti(1-)





 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  tih/PMA/ep 1 
 DG C I   FI 

 

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Luxemburg, 27. kesäkuuta 2006 
(OR. en) 

Toimielinten välinen asia: 
2003/0256 (COD) 
2003/0257 (COD) 

 

 

7524/8/06 
REV 8 ADD 1 
 
 
 

  

COMPET 72 
ENV 189 
CHIMIE 12 
CODEC 252 

 
NEUVOSTON PERUSTELUT 
Asia: Neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevan} asetuksen (EY) muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EY) 

 
 

 

 

 

 

 

 

NEUVOSTON PERUSTELUT 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  tih/PMA/ep 2 
 DG C I   FI 

I JOHDANTO 

 

1. Komissio toimitti 5. marraskuuta 2003 ehdotuksen asetukseksi kemikaalien 

rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä 

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 

67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi REACH-asetukseen. Ehdotus perustuu 

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan. 

 

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 31. maaliskuuta 20041. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 17. marraskuuta 

2005. 

 

4. Neuvosto pääsi 13. joulukuuta 2005 yksimielisesti poliittiseen yhteisymmärrykseen 

välitysehdotuksesta yhteisen kantansa vahvistamiseksi. 

 

5. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 

mukaisesti 27. kesäkuuta 2006. 

 

II TAVOITTEET 

 

Ottaen huomioon kemiallisia aineita koskevan tietämyksen huomattavat puutteet, joiden on 

katsottu olevan EU:n nykyisen kemikaalipolitiikan eräs merkittävä heikkous, REACH-

ehdotuksen tavoitteena on tasapainoisen ratkaisun löytäminen ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelun ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyyn kohdistuvien vaikutusten välillä 

sekä hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja niukkojen resurssien tehokas käyttö. 

                                                 
1 EUVL C 112, 30.4.2004, s. 92. 
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Tarkemmin voidaan sanoa, että uudella järjestelmällä on muun muassa seuraavat keskeiset 

tavoitteet: 

 

• perustetaan yhdenmukainen rekisteröintijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tarjota 

vaaroja ja riskejä koskevat perustiedot uusista ja olemassa olevista aineista, joita 

valmistetaan EU:ssa tai tuodaan EU:hun 

• käännetään todistustaakka jäsenvaltioiden viranomaisilta valmistaville ja 

maahantuoville yrityksille, joiden vastuulla on osoittaa, että aineita voidaan käyttää 

turvallisesti 

• otetaan käyttöön jatkokäyttäjien vastuu antaa tietoja aineiden käyttötavoista ja niihin 

liittyvistä riskinhallintatoimenpiteistä 

• pidetään voimassa nykyinen rajoitusjärjestelmä ja otetaan uutena välineenä käyttöön 

lupamenettely vaarallisimpia aineita varten 

• varmistetaan parempi avoimuus kansalaisten kannalta helpottamalla kemikaaleja 

koskeviin asianmukaisiin tietoihin tutustumista. 

• perustetaan keskuselin, jotta voidaan helpottaa REACHin hallinnointia ja varmistaa, 

että järjestelmää sovelletaan yhdenmukaisella tavalla koko EU:ssa. 

 

III YHTEINEN KANTA 

 

Ottaen huomioon edellä esitetyt tavoitteet sekä kemianteollisuuden ja sen toimitusketjun 

kompleksisen rakenteen neuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen tekstistä, jolla pyritään 

varmistamaan ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoinen suojelu ja samalla 

rajoittamaan Euroopan teollisuudelle koituvia hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia sen 

kilpailu- ja innovointikyvyn säilyttämiseksi. 

 

Ehdotuksen tekstiin on tehty paljon tarkistuksia neuvostossa viimeksi kuluneiden kahden 

vuoden aikana käydyissä keskusteluissa. Tämän prosessin aikana neuvoston 

puheenjohtajavaltiot ovat olleet useaan otteeseen yhteydessä Euroopan parlamenttiin, minkä 

johdosta näiden kahden toimielimen näkemykset ovat lähentyneet toisiaan merkittävästi. 

Niinpä noin 200 Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemää tarkistusta on 

otettu huomioon yhteisessä kannassa kokonaisuudessaan, osittain tai periaatteeltaan. 
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Komissio on hyväksynyt kaikki neuvoston alkuperäiseen ehdotukseen tekemät muutokset. 

 

Johdanto-osan kappaleet 

 

Yleisesti voidaan todeta, että yhteinen kanta on yhdenmukainen noin 20 Euroopan 

parlamentin tarkistuksen kanssa, jotka vastaavat oikeudellisissa säännöksissä esitettyä 

näkemystä (artiklat ja liitteet). 

 

Lisäksi yhteisessä kannassa otetaan huomioon tiettyjen tarkistusten olennainen ajatus: 

 

Tarkistuksen 11 osalta (joka liittyy osittain 1 artiklan 2 kohtaa koskeviin tarkistuksiin 59 ja 

364), jossa otetaan käyttöön valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien vastuu käyttää 

aineita tai saattaa ne markkinoille siten, että ne eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen 

tai ympäristöön, neuvosto katsoo 1 artiklan muutettujen säännösten olevan riittäviä, koska 

niiden mukaan kemialliset aineet eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen tai 

ympäristöön. 

 

Neuvoston näkemys tarkistuksista 3, 416 ja 419, joissa viitataan Euroopan 

kemianteollisuuden kilpailu- ja innovointikykyyn sekä REACH-asetuksen yhteensopivuuteen 

WTO:n vaatimusten kanssa, on se, että REACH on kaikkien WTO:n velvoitteiden mukainen 

ja että sen pitäisi itsessään edistää innovointia ja näin ollen pitää yllä tai vahvistaa 

kilpailukykyä. Tässäkin yhteydessä neuvosto katsoo 1 artiklan muutettujen säännösten olevan 

riittäviä, koska niiden mukaan eräs asetuksen tavoitteista on varmistaa tavaroiden vapaa 

liikkuvuus ja tehostaa kilpailukykyä ja innovointia. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että useat yhteiseen kantaan sisällytetyt muutokset kattavat 

tarkistusten 22 ja 363 olennaisen ajatuksen. Kyseisissä tarkistuksissa korostetaan tarvetta 

kiinnittää erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset). Lisäksi 

neuvoston mielestä on tarpeen lisätä uusi johdanto-osan 8 kappale, jossa korostetaan tarvetta 

kiinnittää erityistä huomiota REACHin mahdollisiin vaikutuksiin pk-yrityksiin ja tarvetta 

välttää niiden syrjintää. 
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Johdanto-osan kappaleita koskevia muita tarkistuksia ei ole otettu huomioon, koska ne eivät 

vastaisi neuvoston yhteisessä kannassaan omaksumaa näkemystä (tarkistukset 2, 5, 6, 7, 9, 12, 

13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 

56, 57, 58, 90, 361 ja 424). 

 

 I osasto – Soveltamisala ja määritelmät 

 

Neuvosto on vahvistanut ja selkeyttänyt asetuksen soveltamisalaa yhteisessä kannassaan ja 

selventänyt tiettyjä poikkeuksia (esimerkiksi jätteiden sekä elintarvikkeissa tai rehuissa ja 

tietyissä tapauksissa puolustustarkoituksiin käytettävien aineiden osalta). Liitteessä IV 

lueteltuja yksittäisten aineiden rekisteröintiä koskevia vapautuksia ei ole muutettu (lukuun 

ottamatta ainoastaan selluloosamassan lisäämistä), mutta komissio tarkastelee niitä yhdessä 

liitteiden I ja V kanssa 12 kuukautta REACH-asetuksen voimaantulon jälkeen. Liitteessä V 

lueteltuja rekisteröinnistä vapautettuja luokkia on muutettu erityisesti luonnossa esiintyvien 

aineiden kuten malmien, malmirikasteiden, mineraalien ja sementtiklinkkerin osalta. 

3 artiklan määritelmiä on mukautettu neuvoston yhteisessä kannassaan esittämän näkemyksen 

huomioon ottamiseksi. 

 

Näin ollen yhteisessä kannassa on otettu huomioon joko kokonaisuudessaan, periaatteeltaan 

tai osittain Euroopan parlamentin tarkistukset 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462/rev, 

463/rev, 464/rev, 465/rev, 466/rev, 469/rev ja 983. 

Neuvosto on metalliseoksia ja niiden erikoisvalmisteiksi määrittelyä koskevan 

tarkistuksen 67 osalta tyytyväinen uudessa johdanto-osan kappaleessa esitettyyn komission 

aikomukseen kehittää erikoisvalmisteiden arviointia koskevia ohjeita läheisessä yhteistyössä 

jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa. 

 

Tarkistuksia, jotka eivät ole neuvoston lähestymistavan mukaisia, ei ole otettu huomioon 

yhteisessä kannassa (tarkistukset 59 ja 364 (katso edellä kohta "Johdanto-osan kappaleet"), 

60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 ja 676). 
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II osasto – Rekisteröinti 

 
Saman aineen useita rekisteröijiä koskevia säännöksiä on muutettu, jotta neuvoston 

tarkastelussaan esittämän yksi aine, yksi rekisteröinti -ehdotuksen keskeiset seikat voitaisiin 

ottaa mukaan. Yhteisessä kannassa esitetään, että saman aineen kaikki valmistajat tai 

maahantuojat toimittavat rekisteröintiasiakirjojen tietyt osat yhteisesti. On kuitenkin esitetty 

erityisiä mahdollisuuksia olla soveltamatta tätä velvollisuutta, jos rekisteröijien välillä on 

näkemyseroja tietojen valinnasta, jos tietojen yhteinen toimittaminen aiheuttaisi suhteettomia 

kustannuksia tai jos se johtaisi kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtamiseen. 

 
Tuotteista vapautumaan tarkoitettuja aineita käsitellään periaatteessa kuten kaikkia muitakin 

aineita ja ne rekisteröidään vaiheittain 3, 6 tai 11 vuoden määräaikaa noudattaen. Lisäksi 

tuotteiden valmistajien ja maahantuojien on ilmoitettava lupamenettelyn perusteet täyttävät 

aineet, jos niiden määrä kyseisissä tuotteissa ylittää tietyn tason ja ihmisten tai ympäristön 

altistumista ei voida sulkea pois aineiden elinkaaren aikana. 

 
Jos virasto katsoo, että on syytä olettaa, että tuotteista vapautuu ainetta ja että kyseinen 

vapautuminen aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle, se voi tehdä päätöksiä, 

joissa edellytetään tuotteiden valmistajien tai maahantuojien tekevän rekisteröinnin.  

 
Rekisteröinnin yhteydessä toimitettavien tietojen osalta rekisteröijien olisi voitava soveltaa 

käyttö- ja altistusluokkia vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus voisi 

olla se, että rekisteröijän valitsema asianmukaisen kokemuksen omaava arvioija huolehtii 

rekisteröintiasiakirjojen laadunvarmistuksesta. 

 
Tonnimäärän mukaisesti toimitettavien tietojen on oltava seuraavat: 
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• määrältään vähäiset vaiheittain rekisteröitävät aineet (joita valmistetaan tai tuodaan 

maahan 1–10 tonnin määrinä valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa): jos 

tähän tonnimäärään kuuluva vaiheittain rekisteröitävä aine täyttää yksinkertaiset 

perusteet, joiden mukaan se on mahdollisesti huolta aiheuttava, rekisteröijän on 

toimitettava kaikki liitteen VII tiedot. Muissa tapauksissa on toimitettava ainoastaan 

liitteessä VII olevassa 5 jaksossa luetellut fysikaalis-kemialliset tiedot yhdessä 

rekisteröijän käytettävissä olevien tietojen kanssa. 

Edellä tarkoitetut perusteet vahvistetaan liitteessä III. Perusteiden on tarkoitus olla 

selkeät, helpot soveltaa teollisuudessa ja koskea aineen ominaisuuksista, käyttötavoista 

ja todennäköisesti aiheuttamasta altistuksesta tunnettuja tietoja. 

Koska liitettä VII sovelletaan vain rajoitettuun määrään aineita tässä tonnimäärässä, 

yhteiseen kantaan on sisällytetty muita tietovaatimuksia, jotka koskevat akuuttia 

toksisuutta, biohajoavuutta ja levätoksisuutta. 

Kaikkien muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröijien on 

toimitettava kaikki liitteen VII tiedot. 

• Liitteen VIII osalta ehdotetaan vain yhtä lisääntymisvaarallisuustestiä (muut 

vakiotiedot aineista, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 tonnin 

määrinä valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa). 

• Liitteisiin IX ja X ei ole tehty merkittäviä muutoksia (muut vakiotiedot aineista, joita 

valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 100 tonnin ja 1000 tonnin määrinä 

valmistajaa tai maahantuojaa kohden vuodessa). Komissio vahvistaa 18 kuukauden 

kuluessa voimaantulosta perusteet, joissa määritellään, mitkä ovat asianmukaiset 

perusteet jättää tietyt liitteissä VIII–X olevat testit tekemättä 

kemikaaliturvallisuusraportissa esitettyjen altistusskenaarioiden pohjalta. 

 

Yhteisessä kannassa esitetään vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta, että rekisteröinnin 

ensimmäiseen vaiheeseen otetaan mukaan aineet, jotka ovat mahdollisesti hitaasti hajoavia, 

eläviin kudoksiin kertyvä ja myrkyllisiä (PBT) nykyisten luokitteluperusteiden mukaisesti ja 

joita valmistetaan tai tuodaan maahan yli 100 tonnin määrinä valmistajaa tai maahantuojaa 

kohden vuodessa. 
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Neuvoston tavoitteena on kaiken kaikkiaan ollut määrittää toimiva ja vähemmän rasittava 

rekisteröintijärjestelmä ja varmistaa samalla, että teollisuus tuottaa riittävästi tietoja, jotta 

aineita voidaan käyttää turvallisesti, ja että tiedot saatetaan viranomaisten ja jatkokäyttäjien 

saataville. 

 

Edellä esitettyjen näkökohtien mukaisesti yhteisessä kannassa otetaan huomioon 

kokonaisuudessaan, periaatteeltaan tai osittain seuraavat tarkistukset: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 

109, 112, 116, 117, 118, 119, 373, 380, 381, 382, 386, 387 ja 436. 

 

Yhteisessä kannassa ei oteta huomioon joitain tarkistuksia, jotka eivät ole edellä esitetyn 

lähestymistavan mukaisia (tarkistukset 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 

469/rev, 433, 549, 575/rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 ja 960). 

 

Eläinkokeiden määrän vähentämiseen tähtäävien tarkistusten 96, 106, 108 ja 549 osalta 

voidaan erityisesti todeta, että neuvosto kannattaa täysin näissä tarkistuksissa esitettyä 

tavoitetta, mutta katsoo, että kyseinen tavoite on otettu huomioon 13 artiklan 2 kohdassa, 

jonka mukaan testimenetelmiä tarkistetaan tarvittaessa eläinkokeiden kehittämiseksi, 

vähentämiseksi tai korvaamiseksi. Tämä periaate otetaan huomioon myös yksi aine, yksi 

rekisteröinti -ehdotuksen puitteissa ja tietojen yhteiskäyttöä koskevaan III osastoon tehdyissä 

asiaan liittyvissä tarkistuksissa, joiden pitäisi johtaa selkärankaisilla elämillä tehtävien testien 

vähenemiseen. 

 

Muita tarkistuksia, kuten esimerkiksi tarkistuksia 593, 594, 595 ja 596, ei ole hyväksytty 

yksinkertaisesti siksi, että annettavassa asetuksessa ei ole asianmukaista esittää yhtiöryhmiä 

koskevia säännöksiä. 

 

Lopuksi on huomattava, että tarkistusta 110, jossa vaadittaisiin 

kemikaaliturvallisuusarvioinnin tekemistä kaikista rekisteröitävistä aineista, ei ole hyväksytty, 

koska altistuksesta aiheutuvaa riskiä pidetään yleisesti suhteellisen vähäisenä ja tarkistus 

aiheuttaisi pk-yrityksille liian paljon rasitteita. 
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III osasto – Tietojen yhteiskäyttö ja tarpeettomien testien välttäminen 

 

Yhteisessä kannassa esitetään, että mahdollisten rekisteröijien on jaettava keskenään 

selkärankaisilla tehdyistä kokeista saadut tiedot. Muista kuin eläinkokeista saadut tiedot on 

jaettava, jos jokin toinen mahdollinen rekisteröijä sitä pyytää. Yleisenä sääntönä pidetään sitä, 

että kustannusten jakamisesta sovitaan mahdollisten rekisteröijien kesken kohtuullisuuteen, 

oikeasuhteisuuteen ja syrjimättömyyteen perustuen erityisesti pk-yritysten osalta. 

 

Niitä tapauksia varten, joissa kustannusten jakamisesta ei päästä ratkaisuun mahdollisten 

rekisteröijien kesken, tekstiin on sisällytetty selkeä ja yksiselitteinen säännös kustannusten 

jakamiseksi tasapuolisesti. 

 

Tietojen yhteiskäytön helpottamiseksi tekstiin on sisällytetty yksi ennakkorekisteröintivaihe, 

joka alkaa 12 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta ja joka päättyy 18 kuukautta 

asetuksen voimaantulon jälkeen. 

 

Se, että 30 Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymää tarkistusta on otettu 

yhteisessä kannassa huomioon kokonaisuudessaan, periaatteeltaan tai osittain (tarkistukset 27, 

123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 

358, 367, 369/rev, 370, 371, 379 ja 384), osoittaa, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 

on samat tavoitteet erityisesti selkärankaisilla eläimillä tehtävien kokeiden vähentämisen ja 

tietojen yhteiskäytön helpottamisen osalta. 

 

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistusta 383, jossa annettaisiin käyttöön tiivistelmät tai 

selkeät tutkimustiivistelmät suoritetuista tutkimuksista vasta 15 vuotta sen jälkeen kun ne on 

toimitettu rekisteröinnin yhteydessä, koska tämä saattaisi lisätä REACHin 

kokonaiskustannuksia ja lisätä teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten rasitteita. 

 

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty kahta tarkistusta, joiden mukaan kustannukset olisi 

jaettava suhteessa tuotannon määrään (tarkistukset 150 ja 155). 

 

Muita tarkistuksia ei ole otettu huomioon, koska ne eivät ole neuvoston lähestymistavan 

mukaisia (tarkistukset 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 ja 385). 

 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  tih/PMA/ep 10 
 DG C I   FI 

 

IV osasto – Tiedottaminen toimitusketjussa 

 

Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa lisävaatimuksen, jonka mukaan 

käyttöturvallisuustiedotteet on toimitettava aineista, jotka ovat hitaasti hajoavia, eläviin 

kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti eläviin 

kudoksiin kertyviä sekä tietyistä näistä aineita sisältävistä valmisteista. Jakelijoiden vastuuta 

varmistaa tietojen liikkuminen toimitusketjussa on selvennetty. Liitteisiin I (Aineiden 

arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttien laatimista koskevat yleissäännökset) ja II (Opas 

käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) on tehty joitain muutoksia. 

 

Tämän lähestymistavan mukaisesti suurin osa Euroopan parlamentin ensimmäisessä 

käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista (tarkistukset 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 366 ja 710) on otettu huomioon yhteisessä kannassa. 

 

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistusta 365, jonka mukaan valmistajien olisi taattava 

työntekijöille mahdollisuus saada toimitusketjussa toimitetut tiedot, koska tällainen vastuu 

kuuluu työnantajalle. Huomioon ei ole otettu tarkistusta 168, joka koskee toimittajan 

velvollisuutta tarjota tiedot myydyistä aineista, koska tällaiseen säännökseen olisi sovellettava 

tiedottamista toimitusketjussa eteen- ja taaksepäin koskevia yleisiä sääntöjä. 

 

V osasto – Jatkokäyttäjät 

 

Yhteisessä kannassa selkeytetään jakelijoiden ja jatkokäyttäjien asemaa toimitusketjussa 

erityisesti sen osalta, miten valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien olisi suhtauduttava 

jakelijoiden ja/tai jatkokäyttäjien toimittamiin yksilöityjä käyttötapoja koskeviin tietoihin. 

Samoin kuin tarkistuksessa 719, yhteisessä kannassa selvennetään, että jatkokäyttäjät voivat 

osallistua tiettyä ainetta koskevaan tietojenvaihtofoorumiin. Lopuksi yhteisessä kannassa 

selvennetään myös sitä, missä tapauksissa jatkokäyttäjien olisi tehtävä 

kemikaaliturvallisuusarviointi ja 
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laadittava kemikaaliturvallisuusraportti, erityisesti vahvistamalla 1 tonnin vähimmäisraja, jota 

pienempien määrien osalta kemikaaliturvallisuusraporttia ei edellytetä. Lopuksi neuvosto on 

päättänyt yhteisessä kannassaan poistaa liitteen I b (Valmisteiden 

kemikaaliturvallisuusarviointi), koska kyseisen liitteen perustana olevaa tieteellistä 

menetelmää ollaan edelleen kehittämässä. 

 

Tältä pohjalta yhteisessä kannassa ei oteta huomioon tiettyjä Euroopan parlamentin 

ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymiä tarkistuksia (tarkistukset 169, 726). Tarkistuksessa 

169 otettaisiin käyttöön kevennetty menettely pk-yrityksille, ja neuvosto on kyseisen 

tarkistuksen osalta samaa mieltä siitä, että kyseisille yrityksille koituvia rasitteita olisi 

lievennettävä. Tämä tuodaan selvästi esiin johdanto-osan 8 kappaleessa (REACHin 

mahdollisiin vaikutuksiin pk-yrityksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota), johdanto-osan 

34 kappaleessa (ohjeet), 73 artiklassa (alennetut maksut pk-yrityksille) ja 76 artiklassa 

(kemikaaliviraston tarjoama apu). 

 

VI osasto – Arviointi 

 

Neuvosto noudattaa yhteisessä kannassaan seuraavaa lähestymistapaa: 

 

• Vastuu asiakirja-aineiston arvioinnista on siirretty kemikaalivirastolle (sekä 

testausehdotusten tarkastusten että vaatimustenmukaisuuden tarkistusten osalta). 

Kemikaalivirasto voi päättää, miten nämä tehtävät parhaiten hoidetaan, ja sillä on 

mahdollisuus käyttää ulkopuolista asiantuntemusta. 

• Vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia olisi tehtävä vähintään tietty määrä. Tämä 

määritellään lainsäädännössä 5 prosentiksi vastaanotetuista asiakirjoista. Näissä 

tarkistuksissa olisi keskityttävä (vaikkakaan ei pelkästään) asiakirja-aineistoihin, 

joiden osalta saman aineen rekisteröijillä on ollut erimielisyyksiä, jotka koskevat 

arviointia varten laadittuun EU:n laajuiseen säännöllisesti päivitettävään 

toimintasuunnitelmaan sisältyviä aineita tai, 1–10 tonnin ryhmään kuuluvien aineiden 

ollessa kyseessä, joiden osalta ei ole toimitettu kaikkia liitteessä VII esitettyjä tietoja. 

• Aineiden arvioinnin osalta otetaan käyttöön yhtenäinen EU:n laajuinen säännöllisesti 

päivitettävä toimintasuunnitelma aineiden arviointia varten, jonka kemikaalivirasto 

laatii jäsenvaltioiden avustuksella. 
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• Kemikaalivirasto vastaa aineiden arviointiprosessin koordinoinnista ja antaa 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tehtäväksi arviointien suorittamisen. 

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa käyttää 

asiantuntijalaitoksia arviointien suorittamiseksi. 

 

Tämän lähestymistavan mukaisesti yhteisessä kannassa otetaan huomioon 

kokonaisuudessaan, periaatteeltaan tai osittain tarkistukset 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 

209, 211, 213, 470/rev, 729, 730, 733, 739, 744, 745 ja 746. 

 

Yhteisessä kannassa ei oteta huomioon tarkistuksia, joissa annettaisiin kemikaalivirastolle 

täysi vastuu aineiden arvioinnista (tarkistukset 170, 202, 203, 742 ja 743), vaikka yhteisessä 

kannassa on siirrytty merkittävästi tähän suuntaan. Kuten edellä on todettu, neuvoston 

mielestä toimivin ratkaisu on se, että kemikaalivirasto vastaa aineiden arviointiprosessin 

koordinoinnista ja antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tehtäväksi arviointien 

suorittamisen. Tämän näkemyksen mukaisesti neuvosto kannattaa Euroopan parlamentin 

ajatusta siitä, että kemikaalivirastolle olisi annettava merkittävämpi asema koko 

arviointiprosessissa esimerkiksi aineiden priorisointia koskevien perusteiden kehittämisen ja 

arvioitavia aineita koskevan säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman 

käyttöön ottamisen kautta. 

 

Tarkistusta 177, joka koskee Euroopan vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien keskuksen 

(ECVAM) pakollista kuulemista ennen eläinkokeista päättämistä, ei ole sisällytetty suoraan 

yhteiseen kantaan. 13 artiklan 2 kohdassa säädetään kuitenkin, että testimenetelmiä 

tarkistetaan tarvittaessa eläinkokeiden kehittämiseksi, vähentämiseksi tai korvaamiseksi, millä 

on sama tarkoitus, koska ECVAM osallistuu tähän työhön. 

 

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistuksia 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 ja 

212, koska ne eivät ole valitun lähestymistavan mukaisia. 
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VII osasto – Lupamenettely 

 

Neuvoston yhteiseen kantaan on sisällytetty useita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on 

vahvistaa lupamenettelyä ja varmistaa samalla säännösten toimivuus. 

 

Komission ehdotuksen 56 artiklan a–e alakohdassa esitettyä lupamenettelyn soveltamisalaa ei 

ole muutettu. 56 artiklan f alakohdan sanamuotoa on kuitenkin selvennetty tarkistuksen 

217 mukaisesti. 

 

Avoimuuden lisäämiseksi ja teollisuuden kanssa suoritettavan suunnittelun helpottamiseksi 

kemikaalivirasto julkaisee ehdotuksen luetteloksi aineista, jotka täyttävät 56 artiklan 

lupamenettelyperusteet. Julkaistussa luettelossa esitetään myös ne aineet, jotka kuuluvat 

kemikaaliviraston työohjelmaan liitteeseen XIV sisällyttämistä silmällä pitäen. Aineet 

tunnistetaan ja otetaan luetteloon julkisen kuulemisen jälkeen. Tämä vastaa Euroopan 

parlamentin näkemystä, jonka mukaan lisätään liitteet XIII a ja XIII b (tarkistus 215). 

Luvat myönnetään, jos aineen käytöstä aiheutuvat riskit on riittävästi hallittu tai jos voidaan 

osoittaa, että sosioekonomiset hyödyt ovat suuremmat kuin aineen käytöstä ihmisten 

terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat riskit ja jos sopivia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita 

ei ole käytettävissä. On selvennetty, että luvan edellytyksenä olevaa riittävää hallintaa ei 

sovelleta PBT-aineisiin, vPvB-aineisiin eikä 54 artiklan a–c ja f alakohdan perusteet täyttäviin 

aineisiin, joiden osalta ei ole mahdollista määrittää kynnysarvoa liitteessä I olevan 6.4 kohdan 

mukaisesti. On myös selvennetty, että komissio tarkistaa liitettä I 12 kuukauden kuluessa 

asetuksen voimaantulosta. 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  tih/PMA/ep 14 
 DG C I   FI 

 

Lupamenettelyn olemassaolo edistää jo sinänsä aineiden korvaamista, koska vähemmän 

haitalliset aineet eivät tarvitse lupaa. Jotta voitaisiin edistää vieläkin tehokkaammin 

turvallisempien vaihtoehtojen kehittämistä, kaikkiin lupahakemuksiin on myös sisällytettävä 

analyysi käytettävissä olevista vaihtoehdoista sekä niiden riskeistä ja korvaamisen teknisestä 

ja taloudellisesta toteutettavuudesta. Tämän lisäksi kaikkia lupia tarkistetaan määräajoin ja 

luvanhaltijan on tavallisesti valvottava niitä. Määräaikaisen tarkistusjakson pituus määritetään 

tapauskohtaisesti. 

 

Mahdollisen säädöksen aukon tukkimiseksi kemikaaliviraston on tarkasteltava tarvetta ottaa 

käyttöön EU:n laajuiset rajoitukset aineen käytölle tuotteissa siinä yhteydessä, kun aine 

sisällytetään liitteeseen XIV. 

 

Tämän lähestymistavan mukaisesti yhteiseen kantaan sisällytetään kokonaisuudessaan, 

periaatteeltaan tai osittain tarkistukset 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 

241, 242, 243, 245, 470/rev, 471 ja 568. 

 

Yhteiseen kantaan ei sisällytetä tarkistuksia 214 ja 232, joissa vaaditaan pakollista 

korvaamista, jos sopivia vaihtoehtoja on käytettävissä. Koska tavoitteena on turvata Euroopan 

kemianteollisuuden kilpailukyky ja suojella samalla ihmisten terveyttä ja ympäristöä, 

neuvosto katsoo, että yhteiseen kantaan sisällytetyt toimenpiteet mahdollistavat 

tasapainoisemman ja toimivamman ratkaisun. 

 

Tämän näkemyksen mukaisesti yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty tarkistusta 221, joka 

koskee liitteeseen XIV sisältyvien aineiden tarkistamista viiden vuoden välein, eikä sitä 

tarkistuksen 235 osaa, joka koskee viiden vuoden määräaikaa myönnettyjen lupien osalta. 

 

Yleisesti ottaen yhteiseen kantaan ei ole otettu mukaan tiettyjä tarkistuksia (218, 220, 222, 

224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 ja 246), koska ne eivät ole 

neuvoston valitseman lähestymistavan mukaisia. 
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VIII osasto – Rajoitukset 

 

Neuvosto on sisällyttänyt yhteiseen kantaansa REACHin voimaantulon jälkeisen 

siirtymäkauden, jotta jäsenvaltiot voivat saattaa ajan tasalle nykyisen kansallisen 

lainsäädäntönsä, joka koskee kemikaalien kaupan pitämisen ja käytön olemassa olevia 

rajoituksia. Lisäksi on selvennetty liitteitä XV (Asiakirja-aineistot) ja XVI (Sosioekonominen 

analyysi). 

 

Tämän lähestymistavan mukaisesti yhteisessä kannassa otetaan huomioon 

kokonaisuudessaan, periaatteeltaan tai osittain tarkistukset 247, 569, 570, 571, 572, 789 ja 

985. 

 

Tarkistuksia 248 ja 251 ei ole otettu huomioon yhteisessä kannassa. 

 

IX osasto – Maksut ja kustannukset 

 

Neuvosto on lisännyt uuden osaston, jossa selvennetään, että asetuksen nojalla perittävät 

maksut ja kustannukset esitetään komission asetuksessa. Uudessa osastossa on esitetty näitä 

maksuja ja kustannuksia koskevat periaatteet, mukaan lukien se, että tietty osa viraston 

tuloista siirretään jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat REACHin 

mukaisten tehtävien hoitamisesta. Pk-yrityksiin sovelletaan aina alennettuja maksuja. 

 

X osasto – Kemikaalivirasto 

 

Neuvoston yhteisessä kannassa selvennetään tätä osastoa useilta osin muun muassa 

seuraavasti: 

 

• Kullakin jäsenvaltiolla on hallintoneuvostossa yksi edustaja. 

• Tekstissä on selvennetty muutoksenhakumenettelyjä. 

• Mainitaan, että kemikaaliviraston kielijärjestelyt ovat asetuksen N:o 1/58 mukaisia. 
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• Jotta voitaisiin välttää epäselvyydet suhteessa 13. joulukuuta 2003 tehtyyn päätökseen 

2004/97/EY, jonka mukaan kemikaaliviraston toimipaikan olisi oltava Helsinki, 

neuvosto on päättänyt poistaa REACH-asetuksesta viittauksen kemikaaliviraston 

toimipaikkaan (tarkistus 291). 

• Kemikaalivirasto saa rahoituksensa yhteisön talousarviosta maksettavista 

määrärahoista, teollisuuden maksamista maksuista ja jäsenvaltioiden vapaaehtoisista 

rahoitusosuuksista. 

 

Edellä esitetyn mukaisesti yhteisessä kannassa otetaan huomioon kokonaisuudessaan, 

periaatteeltaan tai osittain tarkistukset 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 

294, 418, 796 ja 801. 

 

Yhteiseen kantaan ei ole sisällytetty kaikkia tarkistuksia, joissa edellytetään, että 

kemikaalivirastolla olisi oltava yleinen vastuu REACHin hallinnoinnista (erityisesti 

tarkistukset 253, 256 ja 795), eikä tarkistusten sellaisia osia, joissa korostetaan viraston 

asemaa tärkeimpänä viranomaisena REACHin alalla (tarkistukset 260, 261, 262, 263 ja 796). 

 

Yhteisessä kannassa kemikaalivirastolle on annettu keskeisempi asema arviointiprosessissa 

kokonaisuudessaan ja selvennetty, että jäsenvaltioiden olisi suoritettava aineiden arvioinnit. 

 

Tarkistuksia 267, 269, 360 ja 1037 ei myöskään ole hyväksytty, koska ei ole asianmukaista, 

että Euroopan parlamentti osallistuisi suoraan tai välillisesti hallintoneuvoston jäsenten 

nimittämiseen. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että yhteiseen kantaan eivät sisälly seuraavat tarkistukset: 252, 253, 

254, 256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 

286, 287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 ja 1037. 
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